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Передмова 

 

Метою курсу є систематизація інформації та отримання знань в 

царині еколо ічної безпеки нафто азової інженерії та дотичних до неї 

 алузях. У посібнику спершу висвітлюються питання базисної термі-

носистеми, а потім – послідовно еколо ічної безпеки всіх основних 

компоненттів нафто азової промисловості, а також супровідних 

передуючих і завершальних операцій. Зокрема, подана еколо ічна 

безпека при  еоло о-розвідувальних роботах на нафту і  аз, розкритті 

родовищ бурінням, видобутку нафти та  азу, їх транспортуванні, 

збері анні і переробці.  

Подана сучасна класифікація впливів нафто азової інженерії на 

 еоло ічне середовище, навколишнє середовище, в т.ч. атмосферу і 

земну поверхню,  ідросферу і  рунти. Описані порушення динамічної 

рівнова и в земній корі, не ативні зміни в біосфері.  

Наведені приклади, коли аварійні викиди нафти і  азу 

супроводжуються катастрофічними наслідками.  

Показано, що охорона навколишньо о середовища є предметом 

посиленої ува и міжнародно о співтовариства, що відображено в 

системі державних і міжнародних законодавчих актів і вимо .  

Навчальний посібник розрахований на студентів, які 

навчаються за спеціальністю 185 «Нафто азова інженерія та 

техноло ії». Крім то о, він може бути корисним і при вивченні 

питань в  алузі  еоло ії нафти і  азу, ряді інших дотичних  алузей.  

Задачею курсу є орієнтований підхід при під отовці фахівця 

який спрямований на розвиток компетенцій, що дозволяють: 

 самостійно планувати і проводити роботи еколо ічно о 

характеру будь-якої складності; 

 контролювати і забезпечувати еколо ічно безпечне 

виробництво продуктів нафто азово о комплексу; 

 інтерпретувати дані еколо ічних обстежень; 

 оцінювати ступінь впливу нафто азово о виробництва на 

 еоло ічне і навколишнє середовище; 

 вживати своєчасних заходів щодо запобі ання еколо ічних 

катастроф виробництва і мінімізації не ативно о впливу на 

довкілля. 
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Над проблемами забезпечення еколо ічної безпеки 

 осподарських процесів в період кінця ХХ — на початку ХХІ ст. 

плідно працюють ба ато зарубіжних і українських вчених, зокрема: 

Ансоф І., Балацький О. Ф., Борщевський П. П., Буркінський Б. В., 

Веклич О. П., Вишняков Я. Д., Волошин В. В., Галушко О. С., 

Герасимчук З. В., Гірусов Е. В., Горлачук В. В., Прусов Є. В., 

Джі ірей B.C., Доро унцов С. І., Кредісов А. П., Ляшенко І., 

Лебединський Ю. П., Ландар Г. І., Мельник Л. Г., Міщенко B. C., 

Паламарчук В. О., Путілов А. В., Саллі В. І., Сахаєв В. Г., Сокур М. 

І., Стадницький Ю. І., Степанов В. Н., Тимченко О. Г., Тре обчук В. 

М., Туниця Ю. Ю., Турило A.M., Федорищева A. M., Фик І.М., 

Чумаченко М. Г., Чухно А., Шевчук В. Я., Шмандій В. М., Яцишин 

Т.М. та ін. Їх праці можуть бути рекомендовані для розширення і 

по либлення знань  алузі еколо ічної безпеки. 
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РОЗДІЛ 1. ВСТУП ДО КУРСУ 
«ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА У НАФТОГАЗОВІЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ» 

 

1.1. Структура екології, основні її напрямки 

 

Освоєння курсу «Еколо ічна безпека» потрібно почати з 

уточнення суті її основи – еколо ії, науки, що позначає в перекладі з 

 рецько о – будинок, місце проживання і наука (від дав.-гр. οἶκος — 

середовище, житло і λόγος — вчення, наука). Термін і поняття ці 

були введені  Ернстом Геккелем, який в 1866 р. в книзі «За альна 

морфоло ія ор анізмів» («Generelle Morphologie der Organismen»)  

писав: «Під екологією ми розуміємо ... вивчення всієї сукупності 

взаємовідносин тварини з навколишнім середовищем, як органічної, 

так і неорганічної». Традиційно еколо ія роз лядалася як частина 

біоло ії і в її складі виділяли еколо ію рослин, тварин, за альну і 

еволюційну еколо ію та ін.  

Екологія — наука, що вивчає закономірності взаємовідно-

шень організмів з навколишнім середовищем, а також організацію 

і функціонування надорганізмових систем – популяцій, видів,  

біоценозів, біосфери. 

З 1960-х років розуміння еколо ії істотно змінюється. 

У зв'язку з посиленням ува и до охорони природи, розвитком 

складних техноло ічних виробництв, зростанням сільсько осподар-

ських площ, будівництвом та іншими напрямками  осподарської 

діяльності, що суттєво впливають на навколишнє середовище, еколо ія 

починає вивчати їх вплив на життя людини, збереження тварин і 

рослин, природи в цілому. 

Вона стає наукою ще й  ео рафічної, соціоло ічної, медичної, 

 еоло ічної сфери, своєрідними розділами цих наук. 

З'являються поняття за альної або «великої» еколо ії, 

ме аеколо ія1, неоеколо ія2,  еоеколо ія. І окремих її розділів або 

напрямків. 
                                                           
1
 У зв'язку з введенням поняття про  лобальну еколо ічну кризу і шляхи виходу з неї, 

еколо ізацією всьо о життя людини, виникло поняття Мегаекологія (за альна еколо ія; 

 нова екологія,  лобальна еколо ія, велика екологія, панекологія). Під мегаекологією 

 розуміється область знань, яка об'єднує всі науки (в тому числі і небіоло ічні, 

наприклад, соціальну еколо ію, еколо ію особи, правову еколо ію тощо), що мають справу 

з еколо ічними проблемами, включаючи економічні, політичні та правові механізми та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_(%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Географічний аспект завжди був важливим або навіть 

визначальним в еколо ії; він отримав назву  еоеколо ії. Це пов'язано з 

тим, що життя тварин і рослин тісно пов'язане з навколишнім 

середовищем, яке зазвичай було предметом  ео рафії. Разом з тим, сам 

термін «геоекологія» з'явився або точніше почав активно 

використовуватися лише з кінця 1960-х років. Цей напрямок вивчав 

проблеми контролю якості навколишньо о середовища, процесів 

трансформації її порушення, забруднюючих речовин, еколо ічної 

безпеки та політики, природокористування та ба ато іншо о. Даний 

напрямок слід розуміти як вивчення теріторіальних особливостей або 

порушень еколо ічної рівнова и стосовно до природних умов. 

Геоекологія, або територіальний,  ео рафічний напрямок еколо ії 

(у широкому трактуванні — ландшафтна екологія), має роз лядатися 

як природна складова частина цієї науки, яка передбачає вивчення 

живих ор анізмів з навколишнім середовищем. Хоча термін цей почав 

широко використовуватися лише в кінці 1960-х років, саме 

 ео рафічний напрямок впливу розшифровується вже в середині ХIХ 

ст. при вивченні зледенінь минуло о (Ж.Л. А ассіц, 1834, 1840, і В. 

Бланфорд, 1856; П.А. Кропоткін, 1876 і ін.), при використанні методу 

актуалізму для розшифровки процесів  еоло ічної історії (Ч. Лайєль, 

1830). До 1895 р. відноситься робота Е. Вармін а «Еколо ічна  ео рафія 

рослин». У числі основних напрямків фізичної  ео рафії знаходиться 

виявлення кліматичної і біоло ічної зональності. Вивченням сучасних 

природних катастроф  ео рафія займається не менш активно, ніж 

 еоло ія. 

Екогеологія, Екологічна геологія — наука  еоло ічно о циклу, 

що вивчає еколо ічну систему літосфери, закономірності її формування 

і просторово-часових змін під впливом природних і техно енних 

факторів у зв'язку з життєдіяльністю біоти та, насамперед, — людини, 

яка впливає на  еоло ічне середовище. 

У сферу досліджень еко еоло ії входять за альна характеристика 

 еоло ічно о середовища, йо о змін під впливом техно енезу, розробка 

                                                                                                                                                                                                

заходи, спрямовані на вирішення еколо ічних проблем (наприклад, техноло ії і прийоми 

охорони навколишньо о середовища та раціонально о використання природних ресурсів). 

Ме аеколо ія, в певному сенсі, — це спосіб життя, спосіб мислення, політика і т. д. 
2
 Неоекологія – комплекс наук, які вивчають розвиток, функціонування та про нозування 

розвитку антропосфери, розробляють принципи та методи управління взаємовідносинами у 

системі “природа-суспільство” з метою їх  армонізації та забезпечення еколо ічно 

безпечно о існування.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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методів спостережень за нею (літомоніторин ), характеристика і 

охорона водних ресурсів,  оловним чином, підземних вод, підземної 

 ідросфери. А також раціональна розробка корисних копалин, повнота 

їх вилучення і використання, дбайливе ставлення до надр. Оскільки 

більшість енер етичних ресурсів, без яких в даний час неможливий 

розвиток людсько о суспільства, міститься в земній корі, а процеси їх 

вилучення та переробки пов'язані з можливим порушенням 

 еоло ічно о середовища, саме цей напрямок еколо ії слід вважати в 

числі основних для даної науки. 

Предмет екологічної геології  

 речовинний склад літосфери; 

 еколо ічна роль  еоло ічно о середовища; 

 процеси, що відбуваються в літосфері і на її поверхні; 

 еколо ічні функції літосфери, основними серед яких є 

ресурсна,  еодинамічна і  еохімічна. Всі ці функції літосфери 

найтіснішим чином пов'язані між собою. 

Об'єкт дослідження екологічної геології 

Літосфера в зоні взаємодії з біотою або в зоні її взаємодії з біотою і 

технічними об'єктами (техно- еоло ічні системи). Таким чином 

об'єктом дослідження є еколо о- еоло ічні системи: «літосфера-біота» 

або «літосфера-біота-технічні об'єкти»  лобально о, ре іонально о або 

локально о рівнів. 

Основні напрями екогеології 

Основні напрями еколо ічної  еоло ії як науки включають: еколо ічну 

 еодинаміку, еколо ічну  еохімію і еколо ічну  еофізику. 

Наукова методика екогеології 

Включає в себе за ально еоло ічні методики досліджень і спеціальні 

методи досліджень: еколо о- еоло ічне картування, функціональний 

аналіз еколо о- еоло ічної обстановки, еколо о- еоло ічне 

моделювання, еколо о- еоло ічний моніторин , інженерно-еколо ічні 

вишукування та ін.  

З часу першої появи терміну «еколо ічна  еоло ія» (еко еоло ія), 

введено о в 1989 р. Н.І. Плотніковим і Н.А. Карцевим, цей напрямок 

активно розвивається саме в Україні. У числі робіт дано о профілю 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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потрібно назвати довідковий посібник «Еколо ічна  еоло ія України» 

(Є. Шнюков та ін., 1993), підручники та навчальні посібники О. 

Адаменко, Г. Рудько (1995, 1998), Г. Рудько, О. Адаменко (2001, 2009), 

Г.І. Рудько, І.П. Гамеляк (2003), словник-довідник «Підземні води. 

Еколо ічна  еоло ія »(2005), підручник « Еколо ічна  еоло ія » під 

редакцією М.М. Коржнева, навчально-довідковий посібник «Геоло ія і 

нафто азоносність України» (2007) і ряд інших, де даний напрямок 

наук про Землю охарактеризовано досить детально або найбільш 

повно. 

Потрібно підкреслити, що характеристика еколо ічної  еоло ії в 

системі за альних еколо ічних знань займає незначне місце, а 

найчастіше вона просто не з адується. Прикладом тако о випадку 

можна назвати навчальний посібник В.А. Вронсько о «Прикладна 

еколо ія» (1996) і йо о «Еколо ія: Словник-довідник» (1997), де цей 

термін не фі урує. Хоча вже в 1989 р в Україні на державному рівні 

розроблено про раму  еоло о-еколо ічних робіт на 1990-2005 роки. 

Почали з'являтися навчально-довідкові посібники з еколо ічної  еоло ії 

(1993, 1995, 1996 і ін.). Таке явище слід пояснювати тим, що біоло и, а 

часто і  ео рафи, які повинні нести в школи  еоло ічні знання, 

відомості про необхідність охорони надр, часто незнайомі з ба атьма 

питаннями  еоло ії. Зокрема, порушеннями в земній корі, які часто є 

або можуть бути більш небезпечними, ніж такі на земній поверхні, в 

тваринний і рослинний світ. 

Структура еколо ічної  еоло ії не має однозначно о розуміння. В 

її складі можна виділяти за альну або  лобальну  еоеколо ію, яка 

включає її аналітичні та теоретичні напрямки, динамічну  еоеколо ію, 

що вивчає природні процеси, що порушують рівнова у в природі 

(вулканічна діяльність, землетруси, динаміку підземних вод). Як розділ 

цьо о напрямку, який отримав назву палеоеколо ії, відокремився як 

вчення про еколо ічні кризи та катастрофи в історії розвитку земної 

кори. Прикладним або практичним напрямком еколо ії потрібно 

вважати охорону навколишньо о середовища; стосовно еко еоло ії це 

може бути охорона надр, що є дуже широким і ємним поняттям. Слід 

підкреслити, що між геоекологією і екогеологією не завжди можна 

провести чітку межу. 

У числі  еоло ічних наук, які співпрацюють з еко еоло ією, 

потрібно назвати динамічну  еоло ію, що вивчає природні процеси, що 

формують земну кору,  ідро еоло ію, предметом вивчення якої є 

підземні води – важливий і дуже вразливий елемент надр. А також 
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історичну  еоло ію, що розшифровує події і катастрофи минуло о. 

Серед виробничих напрямків, які оцінюють технічний стан земних 

надр, обов'язково з адаємо інженерну  еоло ію, що дає оцінку стійкості 

ґрунтів, що вивчає динаміку верхніх шарів земної кори в зв'язку з 

інженерною діяльністю людини (міське, промислове та дорожнє 

будівництво, створення та експлуатація  ідротехнічних споруд та ін.), 

що не дозволить допускати техно енні катастрофи. Як самостійний і 

близький до інженерної  еоло ії напрямок іноді відокремлюється 

інженерна еколо ія .  

Інженерна екологія — комплексна наукова дисципліна, що 

вивчає взаємодію промислово о виробництва з навколишнім 

природним середовищем і забезпечує створення і раціональне 

функціонування природно-промислових систем різно о ран у. 

Екологічна гідрогеологія. Ймовірно, найбільш великим 

напрямком сучасної еко еоло ії потрібно вважати еколо ічну 

 ідро еоло ію, яку М.І. Плотніков визначає як вчення про роль 

 ідро еоло ічних умов в існуванні і розвитку біосфери при не ативному 

впливі техно енезу. Він же вважається автором цьо о терміну (1992), 

який роз лядає еколо ічну  ідро еоло ію як прикладний напрям в 

 ідро еоло ії та соціальної еколо ії. Наукове об рунтування цьо о 

поняття зроблено ним в 1998 р. в роботі «Вступ до еколо ічної 

 ідро еоло ії» (МГУ). Цей напрям досліджень вельми перспективний з 

о ляду на різноманіття природних вод, різні форми техно енно о 

впливу на них і розуміння важливості надалі забезпеченні людства 

питною, технічною, лікувальною та іншими її видами. 

 

1.2. Поняття екологічної безпеки 

 

Екологі чна безпе ка — це такий стан та умови навколишньо о 

природно о середовища, при якому забезпечується еколо ічна 

рівнова а та  арантується захист навколишньо о середовища: біосфери, 

атмосфери,  ідросфери, літосфери, космосфери, видово о складу 

тваринно о і рослинно о світу, природних ресурсів, збереження 

здоров'я і життєдіяльності людей. 

З ідно ст. 50 закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» Екологі чна безпе ка — це такий стан 

навколишньо о середовища, коли  арантується запобі ання по іршення 

еколо ічної ситуації та здоров'я людини. 
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Це сукупність дій, станів і процесів, що прямо або побічно не 

приводять до життєво важливих втрат (або по роз таких втрат), що 

наноситься природному середовищу, окремим людям і людству; 

комплекс станів, явищ і дій, що забезпечує еколо ічний 

баланс на Землі і в будь-яких її ре іонах на рівні, до яко о фізично, 

соціально-економічно, техноло ічно і політично  отове (може без 

серйозних втрат адаптуватися) людство. 

Еколо ічна безпека визначається по відношенню до територій  

держави, ре іону, адміністративних областей і районів, населених 

пунктів (міст і сіл)  або до народно осподарських об'єктів — 

нафто азопромислових районів, промвузлів, заводів, фабрик і інших 

об'єктів промисловості, транс-

порту, енер етики, хімії,  ірництва, зв'язку тощо. 

Еколо ічна безпека ґрунтується на: 

 усвідомленні то о, що людство — невід'ємна частина 

природи, повністю залежна від навколишньо о йо о середовища; 

 визнанні обмеженості і конечності природно-ресурсно о 

(еколо ічно о) потенціалу Землі і окремих її ре іонів, необхідності йо о 

якісної та кількісної інвентаризації; 

 неможливості штучно о розширення природно-ресурсно о 

(еколо ічно о) потенціалу понад природно-системні обмеження; 

 визначенні допустимо о максимуму вилучення природних 

ресурсів і зміни екосистем як середовища життя; 

 необхідності вироблення превентивних еколо ічних заборон 

задов о до економічно о вичерпання природних ресурсів або їх 

непрямо о руйнування; 

 обов'язковості створення соціально-економічно о механізму 

 омеостазу в системі «людина — природа» типу «природа — товар — 

 роші — природа» (анало ічно механізму «товар —  роші — товар»); 

 на альної і обов'язкової необхідності ре улювання 

чисельності людей, їх тиску на природне середовище на локальному, 

ре іональному та  лобальному рівнях; 

 прийнятності тільки «еколо осумісних» техноло ій і техніки 

в усіх  алузях  осподарювання; 

 переході до ресурсоекономних техноло ій і мініатюризації 

виробів, до безпечних для природи і людей  осподарських прийомів; 

 визнанні закону оптимальності, а в  осподарюванні — 

принципу розумної достатності у використанні способів отримання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
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життєвих бла  в просторових і часових конкретних рамках (обмеження 

по факторах еколо ічно о, соціально о і економічно о ризику); 

 розумінні, що без адекватно о середовища життя (цілісності 

екосистем) неможливе збереження нічо о живо о, в тому числі йо о 

видів (включаючи людину) і природних систем більш низько о рівня 

ієрархії. 

Еколо ічна безпека складається з таких основних елементів: 

 еколо ічно о аудиту, 

 моніторин у, 

 про нозу розвитку еколо ічної ситуації 

 еколо ічно о менеджменту 

 подолання еколо ічних проблем 

Система екологічної безпеки – система заходів, що забезпечують 

із заданою віро ідністю допустимий не ативний вплив природних і 

антропо енних чинників еколо ічної небезпеки на навколишнє 

середовище і самої людини. 

На кожному рівні ор анізації система еколо ічної безпеки 

функціонально може складатися з трьох стандартних модулів, які 

ло ічно доповнюють один одно о і тільки в своїй єдності складають 

саму систему, це – І. Комплексна екологічна оцінка території, ІІ. 

Екологічний моніторинг і ІІІ. Управлінські рішення (екологічна 

політика). 

Роз лянемо функції зазначених модулів. 

І. Комплексна екологічна оцінка території: 

* Визначення та оцінка комплексу чинників еколо ічної 

небезпеки, що проявляються на даній території; 

** Районування території за стійкістю до прояву факторів 

еколо ічної небезпеки; 

** Складання та ведення кадастру об'єктів впливу на 

навколишнє середовище; 

** Ідентифікація та оцінка еколо ічних ризиків; 

* Складання та ведення кадастру природних ресурсів; 

* Складання та ведення кадастру «забруднених» територій; 

* Вибір індикаторів стійко о розвитку. 

ІІ. Екологічний моніторинг: 

* Нормування впливів на навколишнє середовище; 

* Контроль джерел впливу на навколишнє середовище; 

* Контроль якості компонентів навколишньо о середовища; 

* Моніторин  еколо ічних ризиків; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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* Моніторин  індикаторів стійко о розвитку. 

ІІІ. Управлінчеські рішення (подолання екологічних проблем): 

* Формування еколо ічної політики; 

* Аналіз і кори ування індикаторів стійко о розвитку; 

* Управління еколо ічними ризиками:  

а) Попередження прояви антропо енних чинників еколо ічної 

небезпеки;   

б) Мінімізація наслідків проявів природних факторів 

еколо ічної небезпеки; 

* Розробка та вдосконалення природоохоронно о законодавства і 

методів формування еколо ічно о світо ляду. 

 

Методи забезпечення екологічної безпеки:  

* Методи контролю якості навколишньо о середовища:  

** Методи вимірювань – стро о кількісні, результат яких 

виражається конкретним числовим параметром (фізичні, 

хімічні, оптичні та інші). 

** Біоло ічні методи – якісні або кількісні. 

* Методи моделювання і про нозу, в тому числі методи 

системно о аналізу, системної динаміки, інформатики та ін. 

* Комбіновані методи, наприклад, еколо о-токсиколо ічні 

методи, що включають різні  рупи методів. 

* Методи управління якістю навколишньо о середовища. 

 

Екологічні проблеми нафтогазової промисловості пов’язані з 

низьким коефіцієнтом нафто- і  азоконденсатовилучення, що 

обумовлює необхідність використання вторинних і третинних, як 

правило, фізико-хімічних, методів інтенсифікації вилучення флюїдів, 

які впливають на  еоло ічне і навколишнє середовище. При переробці 

нафти проблемою є невисока  либина її переробки на вітчизняних НПЗ, 

що спричиняє підвищену кількість відходів, некондиційних фракцій, 

додаткова переробка яких потребує реа ентних та термобаричних 

впливів.   

Крім то о, одним з істотних чинників забруднення навколишньо о 

середовища є надзвичайні ситуації, техно енні аварії та катастрофи. 

Основною причиною збері ається високий рівень аварійності є 

старіння основних виробничих фондів і вироблення ресурсів 

обладнання (в середньому знос трубопроводів енер етично о сектора 

дося ає 50-70%). 
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1.3. Екологічний стан України  

Еколо ічний стан України — це набір відомостей щодо 

еколо ічної ситуації у всіх ре іонах держави, в тому числі — 

інформація стосовно її актуальних еколо ічних проблем.  

 

1.3.1. Екологічна ситуація в Україні на кінець XX - початок ХХІ ст.   

Основними центрами зосередження еколо ічних проблем 

наприкінці XX – початку ХХІ ст. в Україні були високоурбанізовані 

райони, міські а ломерації та великі промислові центри. Питома ва а 

забруднених стічних вод у за альному їх обсязі становить в цілому по 

Україні 28%, в тому числі у Харківській та Лу анській областях — 

більш ніж 70%, у Чернівецькій, Одеській, Донецькій областях — понад 

50%. Майже 1/4 частина шкідливих викидів промислових підприємств 

не уловлювалася і потрапляла в атмосферу без очищення. Найбільші 

викиди цих шкідливих речовин в атмосферу також характерні для 

високоурбанізованих областей. Так, на Донецьку область припадало 

майже 1/3 всіх викидів по Україні, до 30% — на Дніпропетровську і 

майже 15% — на Лу анську область. Основні обся и скидів у воду та 

викидів у повітря локалізовані у містах та міських а ломераціях. 

Основними забруднювачами були промислові підприємства.  

В кінці ХХ ст.. в Україні було зосереджено 1200 шкідливих 

виробництв союзно о підпорядкування. У 78 містах республіки 

шкідливі речовини в атмосфері перевищували  ранично припустимі 

норми в 60 разів, у 76 містах забрудненість питної води перевищувала 

норми в 12 разів. Надмірно забрудненими стали Дніпро, Сіверський 

Донець,  Дністер, Південний Бу . Еколо ічно тривожний стан склався в 

акваторії Чорно о та Азовсько о морів.   

На початок ХХІ ст.. з ортання ряду нерентабельних в умовах 

ринкової промисловості підприємств видобувної, металур ійної та 

хімічної промисловості покращили еколо ічну ситуацію в країні. Але 

вона продовжує вирішальним чином залежати від структури економіки, 

збільшення відсотка відносно еколо ічно чистих підприємств, 

характерних для 5-6 техноло ічно о устроїв.  

1.3.2. Екологічні проблеми України 

1. Атомна енергетика та радіаційне забруднення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Поміж великої кількості еколо ічних проблем України, особливу 

ува у потрібно акцентувати на чорнобильській аварії – найбільшій 

техно енній катастрофі в історії людства, наслідки якої вийшли далеко 

за межі проблем довкілля і переросли у ланцю  соціально-економічних, 

медико-біоло ічних, психоло ічних, морально-етичних, світо лядних, 

культурних, технічних, демо рафічних та політичних проблем. 

Ліквідація наслідків катастрофи змусила державні ор ани 

залучати значні зусилля та кошти, проте коло пов'язаних із нею 

невідкладних проблем залишається і зараз надзвичайно широким. 

Представники  ромадських ор анізацій наполя ають на 

якнайшвидшій забороні експлуатації АЕС, як шкідливо о та 

небезпечно о способу добування енер ії. Сьо одні доведено: 

твердження про "дешевизну" атомної енер ії – це навмисна 

фальсифікація. Річ у тім, що проектувальники АЕС не вносили у 

вартість "атомно о" кіловата такі затрати, як переробка й поховання 

радіоактивних відходів, а за оцінками спеціалістів, вони становлять 

понад 75% вартості всьо о паливно о циклу АЕС. 

Також, не враховуються й інші затрати, пов'язані з експлуатацією 

АЕС, зокрема зумовлені вимо ами стосовно безпеки її роботи. 

Най оловніше ж поля ає в тому, що АЕС – це перш за все техніка, й не 

можна дати стопроцентної  арантії її безвідмовності. 

Усьо о аварійний викид техно енних радіонуклідів на 

Чорнобильській АЕС становив понад 50 млн. Кі, в т.ч. з тривалим 

періодом напіврозпаду цезію-137, стронцію-90, плутонію-270. Близько 

120 тис. км2 території України зазнає забруднення малими дозами 

радіації і 40 тис. км2 – середніми і великими. 

Підприємства з видобування та переробки уранових руд 

знаходяться у Дніпропетровській, Миколаївській та Кірово радській 

областях. Характерним для уранопереробки є те, що майже всі її 

відходи – відвали шахтних порід, скиди та викиди (рідкі,  азоподібні) є 

джерелами радіаційно о забруднення навколишньо о природно о 

середовища. В них містяться природний уран, торій-232, продукти 

розпаду ураново о та торієво о рядів, у тому числі і радіоактивний  аз 

радон. Для природно о середовища та людей  оловну небезпеку 

становлять великі за своїми обся ами хвостосховища та зосереджені в 

них радіоактивні матеріали. 

Жовті Води Дніпропетровської області – єдине в Україні місто, де 

з 1950-х років здійснювався видобуток і переробка уранової сировини – 
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основи ядерно о палива. Внаслідок цьо о на території міста утворилися 

локальні радіаційні ділянки. 

Через підтоплення в придніпровських ре іонах 

Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей водні ресурси 

України продовжуються забруднюватися радіонуклідами. 

Спостері ається інтенсивна мі рація радіонуклідів з півночі на південь. 

У кременчуцькому водосховищі накопичення радіонуклідів щорічно 

зростає на 40%. Накопичення найпоширенішо о цезію – 137 в водах 

Київсько о водосховища оцінюються в 7200 Кі, Канівсько о – 2200 Кі. 

Велику еколо ічну за розу несе затоплення шахти «Юнком»  у м. 

Єнакієве, де 16 вересня 1979 року було здійснено підземний ядерний 

вибух у мирних цілях (об’єкт «Кліваж»). 

2. Стан атмосферного повітря 

Зазначається як незадовільний, а у деяких ре іонах (наприклад, 

Маріуполь, Кривий Рі , Запоріжжя та ін.) – вкрай за розливий. Такий 

стан обумовлений перш за все структурною деформацією економіки, 

коли перева а надається розвитку сировинно-видобувних і 

металоливарних (металур ійних,  ірничорудних, хімічних), досить 

брудних і надзвичайно еколо ічно небезпечних  алузей промисловості. 

Економіці України властива також висока питома ва а ресурсних 

та енер оємних техноло ій, впровадження і нарощування яких у 

промисловості та сільському  осподарстві здійснювалося найбільш 

«дешевим» способом – без будівництва відповідних сучасних очисних 

споруд. 

Роки безконтрольної експлуатації природних ресурсів призвели 

до то о, що у ба атьох районах забруднення повітря у десятки разів 

перевищує  ранично допустимі норми. 

Головним джерелом забруднення атмосферно о повітря в Україні 

від викидів стаціонарних джерел є підприємства паливно-

енер етично о комплексу – 36% від за ально о обся у викидів, 

підприємства обробної – 35% та видобувної промисловості – 25%. 

Основними забруднюючими речовинами є оксиди ву лецю, азоту, 

діоксиди сірки, аміак, феноли, формальде ід, бензапірен. Хоч обся и 

викидів забруднюючих речовин останнім часом, передусім через 

зупинку ба атьох підприємств, зменшилися, проте в деяких 

промислових ре іонах (особливо - в Донецько-Придніпровському) вони 

і нині значно перевищують  ранично допустимі норми. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85
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Одне з провідних місць у забрудненні атмосферно о повітря 

належить автотранспорту – на ньо о припадає понад третини усьо о 

обся у викидів забруднюючих речовин в Україні, а в деяких містах 

більше, ніж половина. Понад 65% свинцю, 54% - оксиду ву лецю, 32% 

- ву леводнів та 24% - оксидів азоту від за альної для країни кількості 

цих речовин потрапляють в атмосферу завдяки роботі автотранспорту. 

Велику стурбованість викликає небла ополучна в еколо ічному 

відношенні столиця України. Так, Київ, який, по суті, не має 

металур ійної і видобувної промисловості, за за азованістю повітря, в 

тому числі й автотранспортом, попереду таких промислових центрів, як 

Запоріжжя, Кривий Рі , Харків, Макіївка, Комунарськ. Індекс 

забруднення в Києві у 6 разів вищий, ніж у Львові. Обся и викидів 

продуктів промисловості й транспорту (насамперед, сіркову лецю, 

діоксиду азоту, фенолу й аміаку) постійно зростають і ся ають вже 330 

тис. т на рік. З понад 40 тис. промислових підприємств і об'єктів міста 

лише третина має очисні споруди. Серед злісних отруювачів повітря – 

5 великих ТЕЦ і десятки районних котелень із застарілою системою 

очищення. 

3. Стан водних ресурсів 

Головне джерело води для України – річка Дніпро. Крім то о 

потреби у воді забезпечують річки Дунай, Дністер, Південний Бу , 

Тиса, Прут та ін. Стан води й повноводність цих артерій залежить в 

основному від стану їхніх приток – малих річок, яких в Україні 

налічується близько 63 тис. Їхня роль величезна: досить з адати, що 

90% населених пунктів нашої країни розташовані саме в долинах малих 

річок і користуються їхньою водою. Однак стан малих річок України 

сьо одні викликає велику триво у. За даними Держвод оспу, протя ом 

дру ої половини ХХ ст. В Україні зникло близько 5 тис. малих 

водостоків, а це невідворотно веде до де радації великих річок. 

Найбільшими забруднювачами вод України є (% від всьо о обся у 

зливу в ріки): 

 електроенер етика 43%; 

 комунальне  осподарство 19,5%; 

 сільське  осподарство 16,6%; 

 чорна металур ія 9%; 

 хімія і нафтохімія 3%; 

 інші 8,9%. 
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Встановлено, що стан водних ресурсів для 44 % з числа 

басейнових річок Дніпровської системи є катастрофічним. Якість води 

у більшості річок класифікується як забруднена і брудна за хімічними 

та бактеріальними показниками. Перевищення  раничне допустимих 

концентрацій забруднювальних речовин у водних об'єктах 

спостері ається практично на всій території Дніпровської системи, в 

ба атьох з них стан еколо ічних систем визначають як початок 

еколо ічно о ре ресу. 

Спроби припинити  ідротехнічними засобами процес зменшення 

стоку малих річок не дали очікуваних результатів. Через активне 

заре улювання русел річок внаслідок створення водойм,  ідротехнічне 

будівництво та меліоративні заходи на водозборі, обвалювання й 

спрямлення русел, сільсько осподарське використання та урбанізація 

заплав, заміну болотних екосистем штучними сільсько осподарськими 

моноценозами, постійне необоротне використання вод більшість 

річкових ландшафтів України опинилися в стані еколо ічної кризи. 

В умовах непорушених ландшафтів поверхневий стік практично 

не несе в річки забруднень. Саме природні ландшафти, завдяки 

фільтраційним здатностям природних біоценозів, раніше були 

ідеальними фільтром. Нині в Україні природні ландшафти або знищені, 

або перебувають на різних стадіях де радації. А водоохоронні зони, 

якщо вони є вза алі, зведено до вузьких бере ових лісопосадок, які не 

виконують належним чином функції фільтраторів стоків. 

За альними джерелами забруднень водоймищ є недостатнє 

очищення стічних вод промисловими та комунальними 

підприємствами, тваринницькими комплексами, змиття талими та 

дощовими водами забруднюючих речовин з полів та міських територій: 

експлуатація водно о транспорту. 

Не ативну роль віді рає також забруднення, що виникає в 

наслідок підводження з опадами шкідливих речовин із атмосфери: 

підвищення температури, водостої через викиди на рітих вод 

тепловими та атомними електростанціями. 

Стічні води, що утворюються під час техноло ічних процесів, 

після очищення і недоочищення, як правило викидаються до річок або 

водоймищ, а в приморських районах – у прибережну зону морів. 

Велика кількість забруднювачів підходить у річки із шахтними і 

рудниковими водами, а також із дренажними, що підходять з територій 

зрошування, землеробства.  
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За альний об’єм цих викидів ся ає кількох мільярдів кубічних 

метрів на рік. У південних областях України кількість стічних вод, що 

скидаються, практично рівна дефіциту прісної води, від яко о 

потерпають ці райони. Повернення стічних вод у систему технічно о 

водоспоживання підприємств дозволило б ліквідувати дефіцит прісної 

води. Проте, для цьо о стічні води повинні піддаватися додатковій 

обробці, затрати на яку залежатимуть від характеру забруднення і 

вимо  до якості технічної води. 

Найбільша концентрація токсичних речовин спостері ається у 

стічних водах виробництв фарбників, паперово-целюлозної 

промисловості та виробництва пластмас, а знешкодження їх потребує 

складних і доро их техноло ій. Часто забруднювачі містять таку 

високотоксичну речовину, як сірководень, викиди яко о вза алі 

неприпустимі. 

Для Донбасу і Криворізько о басейну характерний викид шахтних 

і рудникових вод з високим вмістом мінеральних солей. Це 

перешкоджає використанню неочищених вод промисловістю і для 

зрошення. Так у скинутих деякими шахтами Донбасу водах 

концентрація солей ся ає 9,5  /л, у тому числі твердих солей – до 3  /л.  

В ба атьох машинобудівних підприємствах застосовують 

техноло ії  альванічно о покриття металів – нікелювання, хромування, 

міднення, кадміювань деталей. У стічних водах  альванічних цехів 

присутні ціаніди, прості й комплексні солі всіх вище з аданих металів 

та солі, що утворюються при нейтралізації стічних вод. Скидання таких 

вод у міську каналізацію можливе за умов вилучення з води сполук 

кольорових та важких металів і ціанідів. 

Зростає також вплив інтенсивної  осподарської діяльності людини 

на підземні води. Найбільший рівень забруднення спостері ається в 

економічно розвинених районах Дніпропетровської та Запорізької 

областей з високим рівнем розвитку промисловості та великою 

 устотою населення. 

Головними джерелами забруднення є накопичувачі промислових 

та побутових рідких і твердих відходів, мінералізовані шахтні та 

рудникові води, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, 

накопичувачі відходів на тваринницьких комплексах і фермах. З 

накопичувачів у підземні води потрапляють розчини різних солей, 

нафтопродукти, ароматичні речовини та ін. 
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У ґрунтових водах Донбасу виявлено значні перевищення 

концентрацій (до 60 ГДК) арсену і свинцю, в Придністров'ї – 

високотоксично о талію – 5001000 ГДК. 

Інтенсивна  осподарська діяльність у басейні Чорного 

моря призвела до виникнення складних еколо ічних проблем. Це, 

насамперед, синдром морської евтрофікції, пов'язаний з інтенсивним 

надходженням з річковим стоком біо енних елементів, що спричинило 

масове «цвітіння» водоростей, зменшення вмісту розчинено о кисню, 

за ибель бентосних ор анізмів. 

Постійним явищем стали «червоні припливи» в прибережних 

водах. Значним стало забруднення акваторії Чорно о моря шкідливими 

речовинами, особливо нафтопродуктами. Хімічне та інші види 

забруднення не ативно позначилися на йо о біоті, що призвело до 

зменшення запасів промислових риб, а їхню еколо ічну нішу зайняла 

медуза аурелія. Значна кількість поживи та відсутність конкурентів 

надало їй можливість швидко збільшити чисельність популяції. 

Останніми роками в Чорному морі спостері ається не ативна 

тенденція підвищення межі сірководневої зони, яка за останні три 

десятиріччя піднялася в середньому на 40 м, що може дуже не ативно 

позначитися на усій екосистемі Чорно о моря. 

Азовське море сьо одні є зоною еколо ічної катастрофи. Ще 40-

50 років тому в ньому виловлювали риби в 35 разів більше, ніж у 

Чорному морі, і в 12 разів більше, ніж у Балтійському. Раніше тут 

водилася риба 114 видів, за аль¬ний вилов її у сприятливі роки 

становив понад 300 тис. т на рік, переважно цінних порід. Тепер він 

зменшився в 6 разів. Риба, яку виловлюють, настільки забруднена 

хімікатами, що споживати її небезпечно. 

4. Деградація земель 

Відомо, що найбільші в світі запаси чорноземів зосереджені на 

території України. Сьо одні, на жаль, запаси та якість цьо о 

неоціненно о ресурсу в нашій державі істотно знизились, що 

пояснюється непродуманою їх експлуатацією, ерозією, засоленням, 

відчуженням земель під кар'єри та промислові споруди. 

Ґрунти становлять величезну цінність не лише тому, що це 

основне джерело отримання продуктів харчування, а й тому, що вони 

беруть активну участь в очищенні природних і стічних вод, ре улюють 



 

20 
 

водний баланс суші та слу ують нейтралізатором ба атьох видів 

антропо енних забруднень. 

Відкритий видобуток корисних копалин і сильна ерозія 

призводять до повної втрати родючо о шару землі і формування 

«місячних ландшафтів», або «белендів» (від ан л. по ана земля). 

В  онитві за врожаєм ґрунти розорюються дедалі  либше й 

частіше, в них у значних кількостях вносяться мінеральні добрива й 

пестициди. В результаті на величезних площах степової і посушливої 

зон ґрунти суттєво втратили здатність убирати й пропускати воду, їхня 

структура де радувала, вони перенасичені шкідливими хімічними 

сполуками. По всій території України родючість ґрунтів зменшується. 

За останні 35 – 40 років вміст  умусу в ґрунтах України 

зменшився на 0,3 – 0,4%. За розрахунками Української академії 

а рарних наук, щорічні втрати  умусу становлять від 0,6 до 1 т/ а. Це 

наслідок використання недосконалих техноло ічних схем у сільському 

 осподарстві та істотно о зменшення внесення ор анічних добрив, що 

пов'язане із занепадом тваринництва. 

Україна досі на державному рівні не почала розвивати ор анічне 

землеробство в якості альтернативи інтенсивному веденню 

сільсько осподарської діяльності. 

5. Відходи 

Питання утилізації відходів виробництва і споживання в останні 

роки здобувають вирішальне значення для зниження антропо енно о 

впливу на середовище існування людини, а також у зв'язку з ростом цін 

на сировину, що супроводжує неминуче виснаження природних 

ресурсів. 

Основна маса відходів в Україні утворюється на підприємствах 

 ірничопромислово о, хіміко-металур ійно о, машинобудівно о, 

паливно-енер етично о, будівельно о, целюлозно-паперово о та 

а ропромислово о комплексів. 

За алом на металур ійних виробництвах на 1 т сталі утворюється 

0,4 т відходів, у кольоровій металур ії кiлькiсть вiдxoдiв шламів на 1 т 

металу становить 10-200 т.  

У промислових твердих i рідких вiдxoдax трапляються рiзнi 

токсичні речовини, що несприятливо впливають на здоров’я людей та 

розвиток рослин i тварин. Так, у вiдxoдax металур ійної промисловості 

наявні солi та оксиди заліза, кольорових i важких металiв. Відходами 
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машинобудування є металобрухт, ва ранкові шлаки, травильні розчини 

та  альванiчнi стоки, в яких містяться цiанiди, хром, нікель, залізо, 

мідь, цинк, арсен, берилій тощо. 

Відходи видобутку залізної руди являють собою породи, які 

складують у відвали. Відходи зба ачення руди, так звані «хвости», 

утворюються при одержанні залізно о концентрату методами 

електрома нітної чи ма нітної сепарації і займають величезні площі. 

При цьому підтоплюються приле лі території, забруднюються підземні 

води, що явно суперечить законодавству України. 

В Україні досі не запроваджені економічні механізми 

стимулювання переробки промислових відходів, що в свою чер у 

унеможливлює розвиток використання їх як вторинної сировини для 

устрою дамб,  ребель, насипів, основ дорі , а також для виробництва 

будівельних матеріалів. 

Щорічний об’єм утворення твердих побутових відходів в Україні 

становить близько 50,5 млн. тонн, або 200 млн. м3 і має тенденцію до 

зростання. 

За останніх 10 років в ТПВ зросла питома частка паперу та 

пластику, а знизились – скла, металів та харчових продуктів. Ці зміни 

складу ТПВ підтверджують світову тенденцію до збільшення кількості 

паперу та пластику в побутових відходах за рахунок сучасних видів 

упаковки товару. 

Ставлення населення до традиційних методів звалювання сміття 

на звалища стає різко не ативним. Через небезпеку забруднення 

діоксинами та іншими забруднювачами повітря, а також через 

невирішеність проблем з похованням токсичної золи, що утворюється 

при спалюванні твердих побутових відходів. 

Нині в Україні умови збері ання та утилізації відходів, як 

правило, не відповідають санітарно- і ієнічним вимо ам, що є одним із 

факторів інтенсивно о забруднення поверхневих і підземних вод, 

ґрунту, повітря. 

В більшості областей України немає полі онів для 

централізовано о збері ання та утилізації відходів. За браком коштів і 

вільних земель можливості для будівництва сучасних звалищ обмежені. 

Звалища України щороку по линають близько 1500  а землі, яка 

внаслідок цьо о стає небезпечним джерелом отруєння довкілля. 
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Майже всі побутові відходи розміщуються на полі онах. 

Переважна їх більшість працює в режимі перевантаження, тобто з 

порушенням проектних показників щодо обся ів накопичення відходів. 

Водночас полі они є джерелом інтенсивно о забруднення 

атмосфери та підземних вод. Практично ні на одному з них не 

знешкоджується фільтрат. Майже усі полі они потребують 

невідкладної санації та рекультивації. Не вирішуються питання 

створення нових полі онів. Половина полі онів побутових відходів 

приймає промислові відходи. Крім то о, у ба атьох містах триває 

процес утворення несанкціонованих звалищ побутових відходів. 

Найбільші площі під полі они зайняті в Дніпропетровській – 140 

 ектарів, Донецькій – 330, Одеській – 195, Запорізькій – 153, 

Лу анській області – 129  ектарів. 

Два працюючих сміттєспалювальних заводи - Київський і 

Дніпропетровський, мають застаріле обладнання що не відповідає 

сучасним еколо ічним вимо ам, внаслідок чо о вони стають джерелом 

забруднення довкілля токсичними речовинами. 

Потужності значної кількості існуючих полі онів вже вичерпали 

свій ресурс: 5% світтєзвалищ перевантажені, 25% не відповідають 

нормам еколо ічної безпеки, понад 10% сміттєзвалищ потребує 

рекультивації. 

Незадовільним є стан справ по до ляду і моніторин у недіючих 

(закритих) полі онів, кількість яких становить 242 од., за альною 

площею понад 300  а. 

Низьким є рівень використання побутових відходів як джерела 

вторинної сировини та в енер етичних цілях, що свідчить про 

неефективне використання ресурсів. 

Незадовільним є рівень реалізації Кіотсько о протоколу, у тому 

числі щодо вилучення та утилізації полі онно о біо азу. 

В більшості населених пунктів використовуються застарілі типи 

контейнерів, які не відповідають техноло ічним, санітарно-

епідеміоло ічним та еколо ічним вимо ам. 

Практично не розвинутою залишається система роздільно о 

збирання побутових відходів, на заваді запровадження якої стає 

відсутність коштів на придбання ново о обладнання та створення 

відповідної інфраструктури. 
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Недосконалою є система ліцензування та тарифна політика у 

сфері поводження з побутовими відходами, що унеможливлює 

залучення в  алузь приватних інвестицій. 

Нерозвинута система збору та утилізації електрично о та 

електротехнічно о обладнання. 

Державне ре улювання у даній сфері характеризується 

незбалансованістю та дублюванням функцій і повноважень ор анів 

виконавчої влади, окремих суб’єктів  осподарювання. Діючі 

нормативно-правові акти не відповідають базовому законодавству. 

Такий стан справ є підґрунтям для неефективно о, непрозоро о і 

не цільово о використання коштів. 

Відсутня система звітності щодо ефективності використання 

коштів зібраних та витрачених на утилізацію упаковки не забезпечує 

умови для конкурентно о середовища та утворює бар’єри для ведення 

бізнесу в Україні.  

6. Втрата біорізноманіття 

Стрімкий розвиток цивілізації не прискорив процесів 

видоутворення, але інтенсифікував процеси вимирання видів. Це 

відбувається через руйнування місць проживання видів, надмірну їх 

економічну експлуатацію (масовий відстріл тварин, хижацьке 

рибальство, вирубування цінних видів дерев тощо). 

Займаючи менше 6% площі Європи, Україна володіє не менше 

35% її біорізноманіття, і за цим показником випереджає майже всі 

європейські країни. Україна має значний потенціал біорізноманіття і 

може роз лядатися як один з потужних резерватів для відновлення 

біорізноманіття усієї Європи. 

Гео рафічне положення України, її фізико- ео рафічні умови 

сприяли формуванню ба ато о рослинно о і тваринно о світу, що 

налічує більше 70 тис. видів (за оцінками експертів, ще не описано 

одну третину видів, здебільшо о  рибів і комах). Це обумовлено тим, 

що в Україні на відносно невеликій території представлено біоту 4-х 

природних зон. До то о ж, Україна знаходиться на перехресті 

мі раційних маршрутів ба атьох видів тварин. 

На жаль, видове ба атство як тварин, так і рослин стрімко 

зменшується через антропо енне навантаження на довкілля. Приблизно 

8,3% судинних рослин, 31,1% ссавців, 19,7% птахів, 38% плазунів, 

26,3% амфібій перебувають під за розою зникнення. 
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Істотне збільшення (у 4,5 рази) кількості рідкісних рослин і 

тварин і таких видів, що перебувають під за розою зникнення, 

зумовлене збільшенням антропо енно о тиску на природні екосистеми 

і свідчить про збереження тенденції до втрати живої природи. 

Верховна Рада України ратифікувала Рамкову Конвенцію 29 

листопада 1994 року (Закон про ратифікацію), а також ухвалила низку 

законів щодо ратифікації, приєднання та виконання інших 

міжнародних до оворів обов’язково о та необов’язково о характеру, 

що ре улюють питання збереження та використання біоло ічно о і 

ландшафтно о різноманіття. 

Протя ом останніх років в Україні, як і в усьому світі, велике 

значення надається розвиткові еколо ічної мережі. Концепція 

екомережі поєднує в собі збереження біоло ічної та ландшафтної 

різноманітності. 

У нашій країні був прийнятий закон "Про за альнодержавну 

про раму формування національної еколо ічної мережі України на 

2000-2015 рр.". Основною метою цьо о документа є збільшення частки 

земельно о фонду з природними заповідними територіями до рівня, 

достатньо о для збереження біоло ічної і ландшафтної різноманітності.  

Значною проблемою є неуз одженість і недосконалість 

законодавства – земельно о, лісово о, природоохоронно о та 

законодавства про місцеве самоврядування – у частині заповідної 

справи, що потребує внесення відповідних змін до чинно о 

законодавства та розробки нових законодавчих актів. 

7. Регіональні екологічні проблеми 

На стан еколо ічної ситуації в ре іонах України впливає також 

прояв еколо о- ео рафічних проблем. Серед них для України 

характерними є: 

 зменшення запасів корисних копалин, вичерпання ресурсів, 

зниження їх якості й розмаїття, 

 небезпека порушення  еоло ічно о середовища внаслідок 

добування корисних копалин тощо; 

 зміна структури земельних ресурсів унаслідок вилучення 

земель під  осподарські потреби й забудови, а також через розвиток 

не ативних процесів у ландшафтах (ерозії, абразії, карсту, суфозії та 

просідання ґрунтів, підтоплення і заболочення, тощо); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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 зниження родючості ґрунтів унаслідок вимивання  умусу, 

засолення, підтоплення тощо; 

 забруднення важкими металами, пестицидами й іншими 

речовинами; 

 зменшення запасів і забруднення поверхневих та підземних 

вод унаслідок посилено о водозабору,  

 внесення забруднюючих речовин у водні об'єкти в процесі 

виробництва й ведення комунально о  осподарства; 

 забруднення повітря та зміна йо о складу внаслідок 

промислових та інших викидів у атмосферу; 

 скорочення розмаїття рослинно о й тваринно о світу та 

зміни в йо о  енофонді; 

 зменшення біоло ічної продуктивності ландшафтів; 

 по іршення  ео і ієнічних та санітарно-епідеміоло ічних 

умов життєдіяльності людини та існування живих ор анізмів. 

Ці проблеми виникли тому, що структура  осподарства України, 

що розвивалося десятиліттями, не відповідала в ба атьох ре іонах їх 

інте ральному потенціалу. При цьому не враховувались об'єктивні 

потреби й інтереси людей, що тут проживали, та еколо ічні можливості 

конкретної території. Провідними  алузями  осподарства є енер етика, 

 ірнично- та ву ледобувна, хімічна промисловість, машинобудування. 

Фізично й морально застаріле устаткування в цих  алузях обумовило 

інтенсивне використання енер ії, води, землі та інколи не 

контрольовані викиди забруднюючих речовин у всі компоненти 

природи. Щорічно в процес виробництва на початку ХХІ ст.. 

залучалося близько 1,5 млрд т первинної сировини, а обся  відходів цих 

 алузей промисловості становив близько 15 млрд т. Таким чином, на 

сьо одні для України стан розвитку виробництва є  оловним еколо о-

формуючим фактором. Акцентуємо ува у, що стан природи в 

Україні — критичний, а в деяких її ре іонах де радація має 

незворотний характер. 

8. Екологічні проблеми нафтогазової промисловості України 

На всіх стадіях (видобуток нафти, виділення супутніх  азів і води, 

збереження, транспортування, переробка) відбувається забруднення 

атмосфери, ґрунтів, водних об'єктів нафтою і нафтопродуктами 

(фенолом, бензолом, толуолом, етиловим ефіром тощо). Районам, де 

здійснюється видобуток нафти, властиве забруднення водойм, оскільки 

нафта і нафтопродукти можуть знаходитися як у ви ляді поверхневої 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
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плівки або емульсії, так і в розчиненому стані. Наявність у воді цих 

забруднювачів з убно відбивається на її якості. Не ативний вплив 

нафтопродуктів позначається і на рибному  осподарстві: навіть 

незначні домішки нафтопродуктів у водоймах надають рибі 

неприємно о присмаку і запаху, а у великій кількості призводять до її 

за ибелі. Нафтопродукти у водойми надходять в основному під час 

розливу з нафтосховищ, аварій на нафтопроводах, залізничних 

перевезень, а також внаслідок змиву дощовими і талими водами з 

промислових територій, на яких видобувають і переробляють нафту. 

Оскільки за термічної обробки ву леводневих сполук виділяються 

канцеро енні речовини, нафто- і  азопереробні заводи забруднюють 

ними довкілля за відсутності надійних природозахисних систем. 

Розв'язання проблем техно енно-еколо ічної безпеки потребує: 

 здійснення перебудови техно енно о середовища, технічно о 

переозброєння виробничо о комплексу на основі впровадження 

новітніх наукових дося нень, енер о- і ресурсозбері аючих 

техноло ій, безвідходних та еколо ічно безпечних 

техноло ічнихпроцесів, застосування відновлюваних джерел енер ії, 

розв'язання проблем знешкодження і використання всіх видів 

відходів; 

 нала одження ефективно о еколо ічно о контролю 

занауково-дослідними роботами із створення об'єктів 

штучно опоходження, їх проектуванням, будівництвом та 

функціонуванням зметою управління техно енними 

навантаженнями, раціональним використанням природних ресурсів і 

розміщенням продуктивних сил; 

 проведення класифікації ре іонів України за рівнями 

техно енно-еколо ічних навантажень, створення карт техно енно-

еколо ічних навантажень; 

 розробки методоло ії визначення ступеня еколо ічно о 

ризикудля довкілля, обумовлено о техно енними об'єктами; 

 проведення досліджень з метою створення системи моделей 

моніторин ово о контролю за об'єктами спостережень 

упромисловості, енер етиці, будівництві, транспорті і 

сільському осподарстві. 

Про рама дій передбачає заходи щодо протидії двом типам 

шкідливих впливів техно енно о середовища: 
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 в режимі нормальної експлуатації, зумовленої 

недосконалістю техніки та техноло ії виробництва, переробки 

відходів; 

 в аварійному режимі, внаслідок відхилення від звичайно 

допустимих умов експлуатації, що спричиняє або може спричинити 

такий вплив на людину та природні об'єкти. 

 

1.4. Короткий словник термінів з екологічної безпеки  

нафтогазової промисловості 

 

Аварійні викиди нафти, газу і мінералізованих вод – винос на 

земну поверхню з нафтових і  азових свердловин значних мас 

підземних флюїдів (пластових вод, нафти,  азоконденсату), що 

знаходяться під високим тиском. Аварійні викиди відбуваються рідко, 

але можуть носити катастрофічний характер і супроводжуватися 

людськими жертвами. На місці аварійних свердловин часто 

утворюються кратери, які важко рекультивувати. При аварійних 

викидах пластові флюїди проникають в усі проникні  оризонти по 

шляху руху, відбувається їх змішування з водами зони вільно о 

водообміну. 

 Амбар – накопичувач відходів при бурінні свердловин ( оловним 

чином шламу), що влаштовується шляхом створення котловану з 

трамбуванням йо о дна і бічних сторін водонепроникною 

 линою. Після завершення буріння А. рекультивують. 

Артезіанські води – напірні підземні води, що містяться у 

водоносному  оризонті, який розташовується між водонепроникними 

товщами. При розтині вони піднімаються вище водоупорної покрівлі, 

іноді вище земної поверхні і можуть фонтанувати. Отримали назву від 

провінції Артуа у Франції (латинізована назва Артезія), де в ХІІ 

ст. вперше був побудований колодязь для їх отримання. 

          Артезіанський басейн –  ідро еоло ічна структура, приурочена 

до товщ поло озале лих або слабодислокованих, пухких або слабко-

змінених осадових порід, що містять пластові підземні води, які 

підстилаються кристалічними породами фундаменту (ложе А.Б). А.Б 

приурочені до не ативних структур платформ (синеклізи, перикратонні 

про ини), перед ірних і між ірських про инів. Відповідно виділяються 

платформні (Дніпровсько-Донецький), Перед ірні (Передкарпатський і 

ін.) і між ірні (Закарпатський та ін.) А.Б. 
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 Буріння – процес проходки свердловини і важливий вид робіт 

для вивчення і розробки корисних копалин, підземних вод,  либинної 

будови і картування закритих площ. Включає безпосередньо буріння 

стовбура свердловини, обсаджування її колонами, їх цементування, 

обладнання  ирла свердловини. За умовами проходки свердловин 

розрізняють Б. колонкове, ударне, обертальне, шнекове, шарошечне, 

безкернове, а також роторное, турбінне, електробуріння. Залежно від 

мети Б. воно буває картувальне, структурне, пошуково-розвідувальне, 

експлуатаційне (розробка корисних копалин - нафти,  азу, підземних 

вод, розсолів),  либоке – для отримання уявлень про  либинну будову 

окремих площ. Зазвичай Б. є одним з найбільш доро их робіт, тому по 

можливості воно частково замінюється  еофізичними дослідженнями. 

Геологічне середовище – верхня частина літосфери і підземної 

 ідросфери, яка знаходиться під впливом  осподарської діяльності, і до 

певної міри визначає її. Це складова частина навколишньо о 

середовища і техносфери, ба атокомпонентна система, що включає 

надра, підземні води, корисні копалини та ін., Що цікавлять людину 

об'єкти; вона активно взаємодіє з біосферою,  ідросферою, 

атмосферою. Верхньою межею Г.с. прийнято вважати денну поверхню, 

а нижня визначається  либиною техно енно о проникнення людини в 

літосферу - до 1-1,5 км в районах  ірничодобувних робіт і 10 км і 

більше для областей нафто азовидобутку. Термін набуває широко о 

поширення в еколо ічній  еоло ії. 

Геологічні процеси – хід розвитку явищ, при якому створюється 

або змінюється рельєф, відбувається різноманітні рухи і перетворення в 

надрах і, в кінцевому рахунку, формується земна кора. Г.п. є основним 

предметом вивчення динамічної або фізичної геології; просторово-

тимчасовий їх прояв вивчає історична геологія, а ті з них, що 

формують рельєф – геоморфологія. Їх прийнято ділити на дві основні 

 рупи – ендо енні та екзо енні, або процеси внутрішньої і зовнішньої 

динаміки. В останні десятиліття починають активно вивчатися ще одна 

 рупа Г.п., які можна називати космо енними: надходження на землю 

космічно о матеріалу, що обумовлює формування імпактних структур 

і, в кінцевому рахунку, самої Землі, вплив фізичних полів космосу. Всі 

Г.п. умовно можна розділити на стародавні і сучасні; останні називають 

також фізико- ео рафічними. Геоло ію вони цікавлять для відновлення 

картин минуло о, як фактор створення сучасно о рельєфу. 

Ґрунт –  ірські породи, осади,  рунти, техно енні утворення, що 

являють собою ба атокомпонентну і різноманітну  еоло ічну систему і 
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є об'єктом інженерно- осподарської діяльності людини. Грунти 

служать: 1) матеріалом основ будівель і споруд; 2) середовищем для 

розміщення в них споруд; 3) матеріалом самої споруди; 4) сировиною 

для будівельних виробів. За структурно-текстурними ознаками  

виділяють скельні і нескельні Г. Скельні Г. характеризуються 

жорсткими кристалізаційними або цементаційними зв'язками між 

окремими кристалами або частками. До них відносять ма матичні, 

метаморфічні і осадові зцементовані  ірські породи ( раніт,  нейс, 

пісковик, вапняк і ін.). Нескельні Г.характерні відсутністю жорстких 

зв'язків між окремими складовими йо о частинками або кристалами. До 

них відносять всі пухкі осадові породи (алеврит, пісок,  алька), а також 

ле ко деформівні осади (мул, торф). 

 Ґрунтознавство –  алузь інженерної  еоло ії, що вивчає склад, 

структурно-текстурні особливості та фізико-механічні властивості 

ґрунтів з точки зору можливості будівництва на них різних 

споруд. Розрізняють Г.  енетичне, ре іональне, спеціальне.  

Розрізняють також: 

Ґрунтознавство — самостійна наука про ґрунт як поверхневий 

шар літосфери Землі, що володіє родючістю; 

Ґрунтознавство (інженерна  еоло ія) — науковий напрям 

інженерної  еоло ії, що досліджує ґрунт як будь-яку  ірську породу, 

штучні  еоло ічні утворення у зв'язку з інженерно- осподарською 

діяльністю. 

 Ґрунтові води – підземні води першо о від поверхні постійно 

існуючо о водоносно о  оризонту, розташовані на водотривкому 

шарі.Г.в. мають вільну водну поверхню; площа їх поширення і область 

живлення зазвичай збі аються.Залежно від морфоло ії водоносно о 

 оризонту розрізняють Г.в. пластово о типу, що формується в осадових 

відкладеннях, і Г.в. тріщинно о типу в корі вивітрювання кристалічних 

порід. Режим Г.в. формується під впливом фізико- ео рафічних 

факторів - клімату, рельєфу і ін. Даний тип підземних вод, що є 

найбільш важливим для місцево о водопостачання, особливо чутливий 

до процесів техно енно о забруднення. 

Заводнення – закачування в нафтоносний або  азоносний пласт 

(поклад) води через спеціальні свердловини. Метод цей 

використовується для підтримки пластово о тиску, збільшення 

нафтовіддачі пласта і підвищення видобутку нафти. Крім то о, воно 

може бути важливим природоохоронним заходом, так як при З. іноді 

проводиться закачування промстоків, стічних вод. У ряді випадків З. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
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дозволяє уникнути шкідливо о техно енно о впливу (наприклад, в 

Денвері, США при її проведенні припинилися почалася просадка 

земної поверхні і пов'язані з цим землетруси). Залежно від місця 

введення води по відношенню до покладу, розрізняють приконтурне і 

внутрішньоконтурне З. 

Забруднення геологічного середовища - привнесення в 

 еоло ічне середовище або виникнення в ньому нових, звичайно не 

характерних для ньо о фізичних, хімічних або біоло ічних а ентів. З. 

може бути природним (виверження вулкана, де радація озоново о шару 

в результаті космічно о бомбардування) і антропо енним, викликаним 

діяльністю людини. До основних об'єктів, що піддаються З., 

відносяться води (в тому числі, підземні), повітря,  рунти. За своїм 

характером З. може бути фізичним (теплове, радіоактивне, 

електрома нітне), механічним, хімічним, біоло ічним або комплексним. 

Забруднення підземних вод - зміна їх хімічно о складу (зазвичай 

засолення) або поява інших небажаних компонентів в результаті 

діяльності людини. Це може бути наслідком порушення санітарних 

норм в приповерхневих умовах (створення водовідстійників, поява 

стічних вод, збері ання сміття, техновідходів), порушення режиму 

підземних вод внаслідок не рамотно ор анізовано о буріння, ліквідації 

існуючо о  рунтово-рослинно о шару, порушення зони аерації, 

водоупорної покрівлі. Основними причинами З.п.в. є діяльність 

промисловості (37%), сільсько о  осподарства (16%), житлово-

комунально о  осподарства (10%), надходження некондиційних 

підземних вод при порушенні режиму експлуатації водозаборів (13%). 

Закріплення грунтів – штучна зміна властивостей ґрунтів для 

проведено о будівництва в умовах їх природно о заля ання шляхом 

застосування спеціальної фізико-хімічної обробки. Серед методів З. . - 

цементація,  линизація, холодна і  аряча бітумізація скельних  рунтів, а 

також силікатизація, заморожування і холодна бітумізація пухких 

порід, створення рослинно о покриву. Застосовується в 

 ідротехнічному і промисловому будівництві,  ірничій справі. 

Засолення грунтів – пр.оцес накопичення в  рунтах або 

поверхневому шарі  рунту ле ко розчинних солей - хлоридів, сульфатів 

і карбонатів натрію, ма нію, кальцію. З. . може бути результатом 

підвищено о вмісту їх в корінній породі і подальшим винесенням в 

 рунт, а також процесом тривало о накопичення солей в умовах 

високо о випаровування воло и з розташованих близько від поверхні 

ґрунтових вод. Такі умови існують в понижених ділянках рельєфу з 
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близьким до поверхні заля анням водоупора, звідки стік вод 

утруднений. Наслідком З. . може бути формування солонців і 

солончаків. Вторинне або повторне З. . буває результатом неправильно 

ор анізовано о зрошення: вода, що піднімається по капілярах виносить 

сіль в поверхневу зону. Розсолення таких  рунтів проводиться шляхом 

вимивання солей прісними водами. 

Багаторічна мерзлота – підземна зона поблизу земної поверхні з 

дов остроково-збереженими (століття або навіть тисячоліття) 

не ативними температурами, а також саме це природне 

явище. Необхідною умовою для формування В.м. є тривала 

середньорічна не ативна температура в районах її поширення, при якій 

потужність мерзлих порід може дося ати ба атьох сотень 

метрів; останні мають суцільне або переривчасте поширення і 

заля ають зазвичай під шаром проталих порід. Підземні води в зоні 

В.м. знаходяться в стані льоду; інженерно- еоло ічні властивості таких 

 рунтів різко відрізняються від звичайних. Вивчення В.м. оформилося в 

самостійну науку – мерзлотознавство або  еокріоло ію. Син. – підземне 

заледеніння, мерзла зона літосфери; застарілі назви – вічна або вікова 

мерзлота. 

 Моніторинг (ан .і лат. – той, хто на адує, попереджає) – система 

спостережень і оцінки стану природно о середовища та визначення 

йо о змін в результаті діяльності людини. Термін з'явився в 1972 р. на 

додаток до поняття «контроль». Розрізняють  лобальний (біосферний), 

кліматичний, біоло ічний, еколо ічний,  еоло ічний і ін. М. 

Геоло ічний аспект М. зводиться до комплексних спостережень в 

районах розробки родовищ корисних копалин, а також вивчення стану 

підземних вод в районах активної промислової діяльності. Для 

проведення таких досліджень використовується комплекс  еохімічних, 

 ідро еоло ічних,  еофізичних, дистанційних та інших 

методів. Останнім часом він виділяється під назвою літомоніторин у. 

 Надра – верхня частина земної кори, розташована нижче земної 

поверхні. Зазвичай Н. називають ту її частину, яка містить в собі 

доступні для видобутку корисних копалини, зони їх формування або 

область яко ось іншо о вивчення. 

Нафтогазопромислова геологія – науковий напрямок, що 

розвивається на стику  еоло ії нафти і  азу, а також  ірничотехнічних 

наук (нафто азопромислової справи). В її завдання входить 

об рунтування розробки нафто азових родовищ, контроль за цим 
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процесом, ре улювання розробки для дося нення найбільш повно о 

вилучення ву леводнів, а також охорони надр і безпеки ведення робіт. 

Навколишнє середовище – сукупність природних, соціальних 

(включаючи середовище життєдіяльності людини) і техно енних 

факторів та умов існування людсько о суспільства, а також 

матеріальних об'єктів, явищ, що впливають на людину і її  осподарську 

діяльність. До природних компонент Н.с. відносяться  ео рафічне 

положення, характер поверхні, клімат місцевості, мінеральні, 

енер етичні та водні ресурси,  рунт, повітря, тваринний і рослинний 

світ. Частково ці компоненти в тій чи іншій мірі можуть бути змінені 

людиною (розорювання землі, осушення боліт, вирубування лісу, 

нівелювання рельєфу і т.д.); в цьому випадку  оворять про техно енне 

Н.с. В дане поняття входять також соціально-економічні компоненти, 

які визначають форму та обся  обміну матеріальними продуктами, 

енер ією, інформацією. Середовищем життєдіяльності людини 

називають Н.с. території населених пунктів, землі сіль оспу ідь, 

курортних і рекреаційних зон, водні об'єкти, призначені для 

 осподарсько-питно о використання. Відповідно, виділяють соціальне 

Н.с. - сукупність соціально-побутових умов життєдіяльності людей, 

соціально-економічних відносин між ними. 

Зсув – відрив і зсув вниз по схилу під дією сили тяжіння ділянок 

зазвичай пухких корінних порід. Основною умовою існування З. є 

наявність поверхні ковзання (водоупора), а провідною роллю при йо о 

формуванні - діяльність підземних вод. Зсунуту масу називають 

зсувних тілом, а при йо о руйнуванні - деляпсієм. В районах розвитку 

З. формується своєрідний рельєф -  орбистий в нижній частині схилу і з 

наявністю відірваних і зсунутих блоків і площин зриву у верхній. За 

умовами прояви і морфоло ії З. бувають поверхневими і підводними, 

одноярусними і ба атоярусними, суфозійними і пластичними. 

Формування З. являє собою своєрідний і поширений процес, який слід 

відрізняти від обвалів і осипів ( равітаційні переміщення без участі 

води), опливин, спливів (переміщення змішаних пухких 

перезволожених порід вниз по схилу), соліфлюкції. 

Відстійник – басейн або резервуар, в якому при повільній течії 

або нерухомому стані відбувається осадження зважених часток або 

розділення не змішуваних рідин; застосовується для первинно о 

очищення води, стоків. 

Охорона водних ресурсів – система ор анізаційних, 

дослідницьких, юридичних, економічних і технічних заходів, 
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спрямованих на запобі ання та усунення наслідків забруднення і 

виснаження водних ба атств. Стосовно до поверхневих і підземних вод 

в ряді випадків може суттєво відрізнятися. 

Охорона геологічного середовища – сукупність заходів і 

узаконених правил, що забезпечують раціональну розробку корисних 

копалин, в тому числі, підземних вод, раціональне використання 

 еоло ічно о простору для розроблюваних об'єктів, найбільш повне 

вилучення корисних копалин при дотриманні стійкості надр і поверхні, 

можливість природно о і штучно о поповнення запасів підземних вод, 

створення охоронної зони в областях їх живлення. Синонім або 

поняття, близьке до охорони надр. 

Охорона надр – комплекс заходів, здійснюваних з метою 

найповнішо о (комплексно о) видалення корисних копалин з надр і 

максимально можливо о, економічно доцільно о зменшення втрат при 

їх розробці. 

Основні вимо и українсько о законодавства в  алузі О.н.: 

 забезпечення повно о і комплексно о  еоло ічно о вивчення 

надр; дотримання встановлено о законодавством порядку надання надр 

у користуванняі недопущення самовільно о користування надрами; 

 раціональне вилучення і використання запасів корисних 

копалин і наявних у них компонентів; 

 недопущення шкідливо о впливу робіт, пов'язаних з 

користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин 

(к.к.),  ірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи 

законсервовані, а також підземних споруд; 

 охорона родовищ корисних копалин від затоплення, 

обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість к.к. і 

промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; 

 запобі ання необґрунтованій та самовільній забудові площ 

заля ання корисних копалин і додержання встановлено о 

законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; 

 запобі ання забрудненню надр при підземному збері анні 

нафти,  азу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих 

речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; 

 додержання інших вимо , передбачених законодавством про 

охорону навколишньо о природно о середовища. 

Рідкісні  еоло ічні відшарування, мінерало ічні утворення, 

палеонтоло ічні об'єкти та інші ділянки надр, які становлять особливу 

наукову або культурну цінність, можуть бути о олошені у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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встановленому законодавством порядку об'єктами природно-

заповідно о фонду. У разі виявлення при користуванні надрами 

рідкісних  еоло ічних відшарувань і мінерало ічних утворень, 

метеоритів, палеонтоло ічних, археоло ічних та інших об'єктів, що 

становлять інтерес для науки і культури, користувачі надр з ідно з 

українським законодавством зобов'язані зупинити роботи на 

відповідній ділянці і повідомити про це заінтересовані державні 

ор ани. 

Охоро на надр на фтових і га зових родовищ – комплекс заходів, 

скерованих на запобі ання втрат нафти в надрах внаслідок низької 

якості проводки свердловин, неправильної розробки нафтових 

покладів і експлуатації свердловин, що приводить до 

передчасно о обводнення або де азації пластів, перетікання рідини 

між продуктивними і сусідніми  оризонтами та інших наслідків, які 

по іршують стан земних надр. 

Охо рона надр при бурі нні – комплекс заходів, здійснюваних 

при бурінні свердловини для запобі ання відкритому фонтанування, 

 рифоноутворенню, обвалам стовбура свердловини; ізоляції один від 

одно о нафтових,  азових і водоносних пластів; забезпечення 

 ерметичності колон і високої якості їх цементування; запобі ання 

зниженню проникності продуктивності пластів родовища і ін. 

Оцінка впливу на навколишнє середовище (довкілля), ОВД, 

ОВНС – визначення масштабів і рівнів впливу проектованої діяльності 

на навколишнє середовище, заходів щодо запобі ання або зменшення 

цих впливів, прийнятності проектних рішень з еколо ічної точки зору. 

Вплив на довкілля – будь-які наслідки планованої діяльності для 

довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей 

та їхньо о здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, 

води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних 

пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих 

факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи 

соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів; 

Проведення ОВД майбутньої  осподарської, і іншої діяльності 

на довкілля сприяє ухваленню еколо ічно  рамотно о управлінсько о 

рішення про реалізацію наміченої  осподарської і іншої діяльності за 

допомо ою визначення можливих несприятливих дій оцінки 

еколо ічних наслідків, обліку  ромадської думки, розробки заходів зі 

зменшення і запобі ання дій. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%80_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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Методоло ія ОВД дістала своє визнання майже в усіх розвинених 

країнах. У червні в 1988 р. була введена в дію Директива ЄС № 337/85 

"Оцінка впливу деяких державних і приватних проектів  осподарської 

діяльності на навколишнє середовище". Відповідно до неї, для країн — 

членів ЄС обов'язковим є проведення ОВД до видачі дозволу на 

здійснення всіх великих проектів, що можуть спричинити не ативний 

вплив на навколишнє середовище. 

Раніше, в Україні таку роль віді равала "Оцінка впливу на 

навколишнє середовище" (ОВНС), відповідно до законів "Про охорону 

навколишньо о природно о середовища", "Про еколо ічну експертизу" 

та Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-1-95 "Склад і зміст 

матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при 

проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд". 

З 18  рудня 2017 року набув чинності Закон України "Про оцінку 

впливу на довкілля", який фактично відміняє дію закону України "Про 

еколо ічну експертизу". Та вводить новий, більш сучасний та 

європейський порядок проведення оцінки впливу на довкілля. Без 

наявності висновку про оцінку впливу на довкілля суб’єкт 

 осподарювання не має права здійснювати заплановану діяльність. 

Пам'ятка природи – окр.емі унікальні природні об'єкти, що 

мають наукове, пізнавальне, історичне, культурно-естетичне значення. 

Поняття введено А. Гумбольдтом (1819). Серед них водоспади, печери, 

 ейзери, ущелини, вікові дерева, скелі та ін. Об'єкти і комплекси, 

о олошені П.п., повністю вилучаються з  осподарсько о використання, 

тут забороняється будь-яка діяльність, що завдає йому шкоди. П.п. 

поділяються на  еоло ічні,  ідроло ічні, ботанічні, комплексно о типу, 

а також включають пам'ятки садово-парково о мистецтва, старі садиби, 

комплекси міських парків і садів. 

Підземна гідросфера – та частина  ідросфери, зазвичай 

невидима, що розташована нижче земної поверхні. Це природні ємності 

з підземними водами, що мають свої закономірності розміщення, руху і 

формування, які є об'єктом вивчення  ідро еоло ії (на відміну від 

 ідроло ії та океаноло ії, які вивчають  ідросферу в звичайному її 

розумінні). 

Серед основних понять П.Г. - динаміка підземних вод, підземний 

стік, підземна денудація, живлення водоносно о  оризонту, водозабір. 

Підземна денудація – різновид денудації, винесення розчинних 

сполук або механічне переміщення твердих компонентів підземними 

водами. Це уза альнене поняття для таких добре відомих процесів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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як карст і суфозія. П.д. активно вивчається  ідро еоло ією і 

інженерною  еоло ією, є типовим екзо енним фактором (процеси 

зовнішньої динаміки Землі) і доповнює поверхневу денудацію, яка 

формує разом з ерозією і акумуляцією рельєф. 

Підземне сховище газу (ПСГ) - штучний поклад  азу, 

створюваний в водонасичених пластах або вироблених покладах з 

метою ре улювання нерівномірно о споживання  азу в літній і зимовий 

періоди року. У літній період  аз із ма істрально о  азопроводу 

закачується в ПСГ, а взимку подається в розвідні  азопроводи. 

Підземні води – води в надрах в будь-якій формі. Підземні води 

розташовані нижче земної поверхні і дна поверхневих водоймищ і 

водотоків, що заповнюють пори, тріщини й інші порожнечі  ірських 

порід у рідкому,твердому або  азоподібному стані. Утворюються 

внаслідок інфільтрації атмосферних опадів та поверхневих вод, 

конденсації водяної пари, ма матичних процесів 

та метаморфізму тощо. 

Шари  ірських порід, що насичені  равітаційною водою, 

утворюють водоносні  оризонти, або пласти, котрі складають 

водоносні комплекси,  ірські породи яких характеризуються різними 

ступенями воло оємності, водопроникності та водовіддачі. Перший від 

поверхні Землі постійно існуючий безнапірний водоносний  оризонт 

називається  оризонтом ґрунтових вод. Безпосередньо над йо о 

поверхнею (дзеркалом ґрунтових вод) поширені капілярні води, які 

можуть бути завислими, тобто не з'єднаними з дзеркалом ґрунтових 

вод. Весь простір від поверхні Землі до дзеркала ґрунтових вод 

називається зоною аерації, в якій проходить просочування вод з 

поверхні. В зоні аерації на окремих розмежованих прошарках порід, які 

характеризуються меншою фільтраційною здатністю, в період 

живлення ґрунтових вод можуть утворюватись тимчасові, або сезонні, 

скупчення підземних вод, які називається верховодкою. Водоносні 

 оризонти, що заля ають нижче ґрунтових вод і відділяються від них 

пластами водонепроникних (водотривких) або слабкопроникних порід, 

називаються  оризонтами міжпластових вод. Вони звичайно 

перебувають під  ідростатичним тиском (артезіанські води), рідше 

мають вільну поверхню — безнапірні води. 

Підземні води є джерелом водопостачання (іноді їх 

використовують для зрошування), мінеральні води — для лікування. За 

характером використання підземні води підрозділялись на 4 види: 

питні і технічні, що застосовуються для  осподарсько-питно о та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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виробничо-технічно о водопостачання, зрошення земель та обводнення 

пасовищ; лікувальні мінеральні води, що використовуються з 

бальнеоло ічною метою і як столові напої; теплоенер етичні 

(включаючи пароводяні суміші) — для теплопостачання промислових, 

сільсько осподарських та  ромадських об'єктів, а в окремих 

випадках — і для вироблення електроенер ії; промислові води — для 

вилучення із них цінних компонентів. У ряді випадків підземні води 

одночасно є мінеральними і теплоенер етичними, промисловими і 

теплоенер етичними, у зв'язку з чим вони роз лядаються як комплексна 

корисна копалина. Родовища прісних і солонуватих вод, що 

використовуються для  осподарсько-питно о водопостачання і 

зрошування, підрозділяються на основні типи: родовища річкових 

долин, артезіанських басейнів, конусів виносу перед ірських шлейфів і 

між ірських западин, що обмежені по площі структур або масивів 

тріщинних та тріщинно-карстових порід, тектонічних порушень. 

піщаних масивів, пустель та напівпустель, надморенних та 

міжморенних водольодовикових відкладів, областей розвитку 

вічномерзлих порід. Див. також карстові води, ґрунтові води, 

мінеральні води, артезіанські води. 

Природокористування - теорія і практика раціонально о 

використання людиною природних ресурсів. Це середовище суспільно-

виробничої діяльності, спрямованої на задоволення потреб людства 

цими ресурсами, а також збереження різноманітності і якості 

навколишньо о середовища. Виділяють раціональне П., засноване на 

вивченні, охороні, раціональному освоєнні і перетворенні 

навколишньо о середовища, і нераціональне П., що веде до 

прискорено о вичерпання природних ресурсів, підриву рівнова и в 

біосфері, зниження оздоровчих і естетичних якостей тако о 

середовища, іноді її де радації. 

Раціональне природокористування – система використання 

природних ресурсів, яка характерна для інтенсивно о  осподарства та 

активно впроваджується з дру ої половини XX століття. Геоло ічні 

аспекти Р.П. включають вибір таких способів розробки корисних 

копалин, які забезпечують найбільш повне йо о вилучення при 

найменшій шкоді для навколишньо о середовища, найбільш повне 

використання видобутих корисних копалин, створення умов для 

відновлення поновлюваних природних ресурсів ( оловним чином 

підземних вод), рекультивацію земель, ор анізацію безвідходно о 

виробництва, а в разі технічної неможливості або економічної 
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недоцільності тако о рішення - ор анізація збері ання відходів, що 

зводить до мінімуму шкідливі наслідки тако о заходу. 

Рекультивація (від латинсько о відновлення, повторне 

відновлення оброблено о, обробленої) – комолекс робіт та заходів по 

відновленню ландшафтів і земель, порушених  осподарською 

діяльністю людини або природними процесами, а також створення на 

цих місцях нових ландшафтів. Такі роботи повинні проводитися на 

місцях розробки корисних копалин, нафтопроводів, будівництва. 

Перший технічний етап Р. включає відновлення рельєфу (засипка ярів, 

кар'єрів, ліквідація або планування відвалів  ірських порід і ін.), А 

дру ий (біоло ічний етап) - повернення туди попередньо знято о 

 рунтово о шару, лісовідновлення (вирощування лісів на вирубках, 

з арищах, відвалах) , відновлення родючості, включаючи комплекс 

а ротехнічних заходів. 

Екологічна геологія, екогеологія – новий напрямок в науках про 

Землю (природознавстві), що займається використанням  еоло ічних 

знань і методів для вирішення еколо ічних питань і завдань. У сферу 

Е. . входить характеристика  еоло ічно о середовища, йо о змін під 

впливом техно енезу, розробка методів спостережень за нею 

(літомоніторин ), характеристика і охорона водних ресурсів ( оловним 

чином, підземних вод), раціональна розробка корисних копалин, 

повнота їх вилучення і використання, раціональне використання надр. 

Г.е. слід відрізняти від  еоеколо ії (переважно  ео рафічний аспект 

еколо ічних досліджень), хоча стро о розмежовувати ці напрямки 

вдається не завжди. 

Еколого-геологічні дослідження - роботи, що проводяться з 

метою виявлення і про нозної оцінки закономірностей і динаміки змін 

основних еколо ічних параметрів  еоло ічно о середовища, які прямо 

чи опосередковано впливають на за альну обстановку навколишньо о 

середовища. До завдань Е. .д. входить проведення комплексних 

 еохімічних,  еоло ічних,  ідро еоло ічних, інженерно- еоло ічних, 

ландшафтно- еохімічних, сейсмо еоло ічних,  еофізичних і ін. робіт, 

які в сукупності дозволять оцінити стан  еоло ічно о середовища, 

напрямок процесів техно енних і фізико- ео рафічних змін, 

обґрунтувати заходи щодо попередження або ліквідації не ативних 

змін. Основним об'єктом Е. .д. є  рунт, донні осади, підземні води, 

рослинні утворення, техно енні відкладення, прояви природних 

ендо енних і екзо енних процесів, техно енно- еоло ічні системи. 

Одним з основних заходів Е. .д. є складання еколо о- ео рафічної 
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карти, що дає  рафічне зображення всіх цих параметрів, про нозів і 

рекомендацій. В системі Держком еоло ії України була розроблена 

комплексна «Про рама еколо о- еоло ічних робіт на 1990-2005 роки. 

Еколого-геологічне картування – процес моделювання  еоло-

 ічно о середовища та йо о змін під впливом  осподарської діяльності. 

Включає картування природних факторів (ландшафтно-

 еоморфоло ічні комплекси з їх динамічними властивостями, 

ландшафтно- еохімічні умови,  ідро еоло ічна характеристика) 

і карто рафічне моделювання техно енних факторів (техно енні 

комплекси та об'єкти, майданна техно енне навантаження, інженерно-

 еоло ічні процеси, зміна  ідро еоло ічних та  еохімічних обстановок). 

Охоронна зона — територія, приле ла до об'єктів 

нафто азодобувної промисловості (ділянки землі, водойми, річки, лісу 

тощо), на якій  осподарська діяльність здійснюється із певними 

обмеженнями, установленими чинним законодавством. У межах 

охоронних зон не допускається присутність сторонніх осіб. 

Буферна зона — зона між промисловим об'єктом, що добуває, 

транспортує або переробляє продукцію із сірководнем, та житловими 

спорудами, яка достатня для вжиття заходів щодо оповіщення та 

евакуації населення, що в ній проживає, при виникненні аварійної 

ситуації на промисловому об'єкті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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                 РОЗДІЛ 2. 

НАВКОЛИШНЄ І ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

 

2.1. Загальна оцінка навколишнього та геологічного 

середовища. Їх взаємовплив.  

 

Складовою частиною еколо ічної  еоло ії і однією з основних її 

завдань є розробка критеріїв і показників, які використовуються для 

оцінки стану навколишньо о і, в першу чер у,  еоло ічно о 

середовища. Така ситуація вима ає уточнення і чітко о розуміння цих 

понять, ор анізацію еколо ічно о моніторин у  еоло ічно о 

середовища, проведення відповідно о еколо о- еоло ічно о 

картування. Останнє положення повно висвітлено в довіднику 1993 

року, підручнику О. Адаменка та Г. Рудька (1998), навчальному 

посібнику Г.І. Рудька і І.П. Гамеляка (2003);  навчальному посібнику 

Суярка В.Г. (2015)3; тут будуть зроблені лише відповідні посилання і 

розставлені акценти. 

Навколишнім середовищем прийнято називати сукупність 

природних, соціальних (включаючи середовище життєдіяльності 

людини) і техно енних факторів та умов існування людсько о 

суспільства, а також матеріальних об'єктів і явищ, що впливають на 

людину і її  осподарську діяльність. До природних її компонентів, або 

природно о середовища належать  ео рафічне положення, характер 

поверхні, клімат місцевості, мінеральні, енер етичні та водні ресурси, 

ґрунт, повітря, тваринний і рослинний світ. Частково ці компоненти в 

тій чи іншій мірі можуть бути змінені людиною (розорювання земель, 

осушення боліт, вирубування лісу, нівелювання рельєфу тощо); в цьому 

випадку  оворять про змінене, або техногенне навколишнє середовище. 

В дане поняття входять також соціально-економічні компоненти, які 

визначають форму та обся  обміну матеріальними продуктами, 

енер ією, інформацією. 

Середовищем життєдіяльності людини називають території насе-

лених пунктів, сіль оспу іддя, курортні і рекреаційні зони, водні об'єк-

                                                           
3
 Адаменко О. Еколо ічна  еоло ія: підручник / О. Адаменко, Г. Рудько. – К.: Манускрипт, 

1998. – 348 с. Суярко В.Г. Про нозування, пошук та розвідка родовищ ву леводнів: 

Підручник. – Харків: Фоліо, 2015. Рудько Г. Еколо ічний моніторин   еоло ічно о 

середовища: підручник / Г. Рудько, О. Адаменко. – Львів: Видав. центр ЛНУ  

ім. І. Франка, 2001. – 260 с. Основи за альної, інженерної та еколо ічної  еоло ії. Г.І. 

Рудько, І.П. Гамеляк. Чернівці: Букрек, 2003.  
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ти, призначені для  осподарсько-питно о водопостачання. Виділяють 

соціальне навколишнє середовище – сукупність соціально-побутових 

умов життєдіяльності людей, соціально-економічних відносин між 

ними. 

Геологічне середовище є лише складовою частиною навколиш-

ньо о середовища. Це  оловний об'єкт вивчення екологічної геології, 

одне з основних визначальних її понять. Таким середовищем називають 

верхню частину літосфери і підземної  ідросфери, яка знаходиться під 

впливом  осподарської діяльності людини і певною мірою визначає її. 

Дана ба атокомпонентна система включає надра, розміщені в них 

підземні води, корисні копалини та інші об'єкти, що цікавлять людину. 

Вона активно взаємодіє і просторово переплітається з біосферою, 

 ідросферою, атмосферою. Верхньою межею  еоло ічно о середовища 

прийнято вважати земну поверхню, а нижня визначається  либиною 

техно енно о проникнення в літосферу – до 1-3 км в районах 

 ірничодобувних робіт і до 10 км і більше в областях 

нафто азовидобутку. 

Дотичні терміни: 

Кла рки елеме нтів (рос. кларки элементов, ан л. percent 

abundance of elements; нім. Clarke-Zahl f von Elementen pl) — система 

усереднених вмістів, що характеризують поширеність хімічних 

елементів у великій  еохімічній системі (в земній 

корі, літосфері, атмосфері,  ідросфері, біосфері, на Землі за алом або 

в космосі). У більш вузькому розумінні — числа, які вказують середній 

вміст хімічних елементів у даному космічному тілі. Термін «кларк 

елементу» запропонував Олександр Ферсман у 1923 році на честь 

відомо о американсько о  еохіміка Франка Кларка[1]. 

Виражається в масових, об'ємних, атомних відсотках (%), 

промілле (о/оо), мільйонних частках ( /т) або по відношенню до вмісту 

одно о з елементів, найбільш поширено о, наприклад, кремнію. 

Уза альнення даних за хімічним складом  ірських порід, що складають 

земну кору, з урахуванням їх поширення до  либини 16 км, уперше 

було зроблено американським вченим Ф. В. Кларком (1889) 

Ноокларки (рос. ноокларки, ан л. nooclarks, нім. Noo-Clarke-

Zahlen f pl, Noo-Clarke-Werte m pl, від термінів ноосфера та кларки –

 В.С. Білецький, 2001) – числа, які вказують середній вміст (в %) 

хімічних елементів у даному космічному тілі, в межах зони, доступної 

для впливу людини (в надрах у вузькому їх розумінні). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/2001
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0
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Термін ноокларки потребує конкретизації (розрахунків) стосовно 

окремих корисних копалин на Землі. Доцільність йо о введення 

визначається практичною цінністю знання кларків хімічних 

елементів у зоні впливу людини, де можливі  ірничі роботи відповідні 

даному рівню розвитку техніки. Очевидно, що ноокларк має 

історичний характер і буде змінюватися в залежності від дося нуто о 

рівня науки та техніки. 

Основними компонентами  еоло ічно о середовища є мінеральна 

сировина, підземні води і надра, схильні до техно енно о впливу. Вона 

активно перетворюється людиною, що отримало навіть спеціальне 

визначення – геологічна діяльність людини. Відповідно, в завдання 

еколо ічної  еоло ії, як уже підкреслювалося, входить вивчення не 

тільки природно о фактора, а й техно енно о впливу на  еоло ічне 

середовище і надра. Продуктивне використання і охорона як 

навколишньо о, так і  еоло ічно о середовища можливі в сучасних 

умовах лише при кількісній оцінці впливу на них. 

Разом з тим, ресурси літосфери необхідні для нормально о 

розвитку ор анічно о світу в цілому. Її складовими частинами слід 

вважати ґрунти, біофільні елементи, кухонну сіль, ву ілля, руди, інші 

компоненти. Якщо давати широке трактування поняттю еколо ічна 

 еоло ія, то такі елементи літосфери як вулкани повинні роз лядатися 

як можливе джерело утворення  ідросфери, а стійке вулканічне тепло – 

як умова для зародження життя на Землі. Воно ж є джерелом теплової 

енер ії, яка лише частково починає використовуватися людиною. 

Відповідно сейсмічні зони надр можна трактувати як фактор 

не ативно о впливу на життя людини, а також деякі  рупи ор анізмів, 

що спостері ається в умовах прояву цунамі. А вчення про « либинну 

де азацію Землі»4 мо ло б розшифрувати природу і механізм 

неор анічно о походження нафти і  азу. Однак сучасна еколо ічна 

 еоло ія орієнтована на вирішення переважно прикладних питань. 

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) повинна 

бути в такій ситуації різною і ба атоплановою; вона буде різною для 

 еоло ічно о середовища, водно о та повітряно о середовища, ґрунтів 

та інших її компонентів. Завданням такої оцінки є, зокрема, визначення 

масштабів і рівнів впливу проектованої діяльності на навколишнє 

середовище, розробку заходів щодо запобі ання або зменшення 

шкідливих впливів, прийнятності проектних рішень з еколо ічної точки 
                                                           
4
 Лукин А. Е. Де азация земли, нафтидо енез и нефте азоносность. / А. Е. Лукин // Збірник 

наукових праць УкрДГРІ. - 2016. - № 4. - С. 79-94. http://nbuv.gov.ua/UJRN/UDGRI_2016_4_8 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://pidruchniki.com/14860110/ekologiya/otsinka_vplivu_navkolishnye_seredovische
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671494
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671494
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=UDGRI_2016_4_8
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зору. Вона включає нормування техно енно о впливу на  еоло ічне 

середовище (санітарно- і ієнічний, біоло ічний), розробку критеріїв 

оцінки еколо о- еохімічних умов. Показники еколо ічно 

несприятливих змін є різними і враховують результати дії природних 

 еоло ічних процесів та техно енезу, або  еоло ічної діяльності лю-

дини. Для всіх цих випадків вже розроблена складна і ба атопланова 

система ОВНС, існує велика  рупа спеціальних документів. 

Оцінка стану  еоло ічно о середовища доповнюється еколо ічним 

моніторин ом, який включає створення системи спостережних баз і 

центрів. Для умов такої діяльності передбачається  еохімічний, 

 еодинамічний,  ідро еоло ічний та інші види моніторин у. Іноді 

комплекс таких спостережень називають літомоніторин ом. Він, як 

правило, включає сейсмічні і вулканоло ічні станції, пункти 

 ідро еоло ічних і  еодинамічних спостережень, які вивчають 

порушення земної поверхні, інші служби для вирішення тих чи інших 

конкретних питань. 

В Україні такі заходи найбільш важливі і  остро необхідні в 

районах Криму і Карпат. Саме тому перший в країні науковий 

комплекс з літомоніторин у був створений в 1984 р. у Нікітській 

розколині Криму. До йо о завдань входила ор анізація спостережень за 

динамікою, умовами формування і дією підземних вод, стеження за 

зсувами, розробка заходів боротьби з руйнівною роботою моря і 

поверхневих водотоків в курортних районах півострова, аналіз 

сейсмічної обстановки з про нозом землетрусів, критичних величин 

просідання (попередження провалів).  

З 18  рудня 2017 року набув чинності Закон України "Про оцінку 

впливу на довкілля", який фактично відміняє дію закону України "Про 

еколо ічну експертизу". Він вводить новий, більш сучасний порядок 

проведення оцінки впливу на довкілля. Без наявності висновку про 

оцінку впливу на довкілля суб’єкт  осподарювання не має права 

здійснювати заплановану діяльність. 

У США своєрідні еко еоло ічні спостереження ведуться за 

характером переміщень в зоні розлому Сан-Андреас, які дозволяють 

про нозувати сейсмічні прояви. Для приле лих до Південно-Східної 

Азії акваторій розробляються плани про нозування землетрусів і 

народжених ними цунамі. 

Одним з напрямків оцінки стану  еоло ічно о середовища є 

проведення спеціалізовано о еколо о- еоло ічно о картування. Скла-

дання подібних карт передбачає характеристику  еодинамічних 
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властивостей природних комплексів, опис  ідро еоло ічної обстановки, 

визначення ландшафтно- еохімічних умов, відображення інших 

 еоеколо ічних показників. Він включає також карто рафічне моде-

лювання техно енних факторів і розробку інженерної  еокібернетики – 

ре ульовано о контролю за станом  еоло ічно о середовища. 

Складовим елементом всіх таких побудов і обчислень є передбачення 

еколо ічно о ризику для різних випадків використання  еоло ічно о 

середовища. 

2.1.1. Заходи по зменшенню впливу на навколишнє 

природне середовище нафтогазової інженерії 

Повітряне середовище 

Заходи по зменшенню утворення і виділення забруднюючих 

атмосферу речовин: 

- перед випробуванням свердловин забезпечити  ерметичність 

і надійність в роботі фонтанної арматури, викидних ліній, встановити 

установку для розділення продуктів видобутку, ємність для збирання 

продуктів розділення; 

- випробовування та дослідження свердловин в процесі 

експлуатації повинне здійснюватись лише в промисловий колектор з 

повною утилізацією ву леводнів; 

- забезпечити  ерметизацією техноло ічних процесів збору, 

під отовки і транспорту нафти, нафтово о  азу і пластової води; 

- забезпечити скидання  азової фази на факел для спалювання 

при розвантаженні і продувці апаратів; 

- забезпечити зниження за азованості робочої зони при 

перекачці рідких ву леводнів (нафти) за рахунок застосування насосів, 

системи ущільнення яких виключають витікання (подвійні торцеві 

ущільнення, застосування ущільнюючих рідин, тощо). 

  

Водне середовище 

Заходи по охороні водно о середовища повинні передбачати 

охорону  оризонтів з прісними водами в верхній частині  еоло ічно о 

розрізу родовища, ґрунтових і поверхневих вод від забруднень, які 

можливі при техноло ічних процесах. 

Водоносні  оризонти у верхній частині  еоло ічно о розрізу, які 

містять прісні води, приурочені до відповідно о  еоло ічно о ярусу. 

Води цих  оризонтів пов’язані з денною поверхнею, що обумовлює їх 

незначну мінералізацію. 
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Безпосередньо в зоні розташування родовища не знаходяться 

відкриті водоймища та водостоки. Тому даний розділ передбачає 

заходи з охорони водно о середовища, які направлені на охорону 

 оризонтів з прісними водами, а також охорону поверхневих вод. 

Досвід розробки нафто азоконденсатних родовищ та аналіз 

попутних промислових вод, які видобуваються, дозволяє зробити 

висновки, що формування промислових стоків в процесі розробки 

родовищ відбувається за рахунок пластових вод, які видобуваються 

разом з нафтою та ливневих стоків. 

В цій  рупі промислових стоків найбільшу мінералізацію мають 

пластові води. Обся  ливневих стоків залежить від поверхні їх збору та 

періодичності опадів. 

Пластова вода збирається із всіх сепараторів та посудин у ємність 

де аза¬ції і накопичується в поверхневих ємностях. 

Ливневі стоки з асфальтованих територій та під’їзних дорі  

відводяться у дощову каналізацію, а далі також надходять до ємностей 

збору промстоків. 

Рідкі відходи продуктів під отовки ву леводнів при їх скиданні в 

стави- випаровувачі з ідно “Правил охорони поверхневих вод”, що 

діють на території України, повинні мати ГДК по нафтопродуктах не 

більше 0,3 м /л, крім то о пластова вода, яка надходить із свердловин 

разом з нафтою, містить солі металів, в основному — хлориди і 

карбонати натрію, калію, кальцію і ма нію. Для забезпечення якості 

під отовки нафти у відповідності з вимо ами  алузевих стандартів при 

під отовці нафти на нафтовидобувному підприємстві проводиться 

знесолення і зневоднення нафти. 

Для здійснення контролю за станом водно о середовища і 

визначення дії на поверхневі та підземні води  осподарської діяльності, 

службою охорони навколишньо о середовища підприємства 

встановлюються контрольні точки, на яких здійснюється відбір проб 

води на аналіз. Нафто азовидобувне підприємство повинне забезпечити 

систематичний лабораторний контроль аналізів води, яка скидається в 

став-випаровувач, повертається у надра, та відводиться на рельєф 

(очищені дощові стоки). Артезіанські свердловини, які призначені для 

водопостачання виробничих об’єктів, повинні мати водоохоронну 

санітарну зону. 

Для проведення  ідровипробування техноло ічно о обладнання 

рекомендується використовувати дощові стоки, які після очистки слід 
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накопичувати у земляних амбарах із екранованою основою або у 

металевих ємностях. 

Нафто азовидобувне підприємство повинне забезпечити 

систематичний лабораторний контроль за якістю вод. 

З цією метою на підприємстві проводиться: 

- інвентаризація ємностей, що накопичують пластову, їх 

паспортизація,  рафік профілактично о о ляду; 

- забір контрольних проб очищених стоків до їх закачування у 

відпрацьо¬вані  оризонти; 

- забір проб питної води з артезіанських свердловин. 

Для зниження рівня забруднення природних вод і запобі ання 

виснажен¬ня поверхневих і підземних водних ресурсів передбачені 

такі захисні засоби: 

- використання відстояних дощових та поверхневих стоків для 

 ідровипро- бування трубопроводів та обладнання; 

- очистка використаних для  ідровипробування вод шляхом 

відстою в поверхневих резервуарах-амбрах, а при необхідності 

додаткова очистка сорбентами. 

Контрольні заміри очищених стоків і питної води проводяться 

службою охорони, ор анами санепідемстанції та інспекцією управління 

з комплексно о використання водних ресурсів. 

 

Ґрунт 

Порушення ґрунтово о покриття відбувається при бурінні 

видобувних свердловин і на стадії будівництва об’єктів облаштування 

родовища. 

Для забезпечення збереження плодоносно о шару передбачаються 

наступні заходи: 

- раціональне використання земель, для цьо о під проїзд 

важкої техніки виділяють існуючі польові доро и; 

- тимчасові польові доро и виділяють по уз одженню з 

землекористувачем; 

- на площадках відведених для розміщення бурових установок 

проводиться зняття ґрунтово-рослинно о шару і йо о укладання в 

бурти; 

- планування і обвалування бурових площадок, ємностей з 

нафтопродуктами і хімреа ентами; 
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- використання для збері ання бурових розчинів і шламу 

розбірних залізобетонних ємностей або земляних амбарів з 

 ідроізоляцією днища; 

- ба аторазове використання бурово о розчину, йо о 

нейтралізація, вивезення йо о і шламу в спеціально відведені місця для 

захоронення; 

- будівництво постійної під’їзної авто доро и провести до 

початку будівни¬цтва об’єктів промислово о облаштування; 

- до початку будівництва промислової  азозбірної і 

нафтозбірної мереж виконати зняття рослинно о шару ґрунту; 

- при будівництві об’єктів облаштування не допускати 

забруднення ґрунту відходами металу, ізоляції, будівельним сміттям, 

виливами відходів паливно- мастильних матеріалів. 

 

Рослинний та тваринний світ. Заповідні об’єкти 

Шкідливими впливами, що формують зміни рослинно о і 

тваринно о світу, є викиди ву лекисло о  азу і окисів азоту. 

Ву лекислий  аз сприяє по линанню інфрачервоно о 

випромінювання Землі і створенню умов для “парниково о ефекту”. 

Окисли азоту утворюють сполуки які у ви ляді опадів випадають на 

землю. З метою запобі ання шкідливо о впливу на території 

нафтопромислу передбачається зелена зона, в якій висаджуються 

дерева та квіти, засіваються  азонні трави. 

Існуюча рослинність у лісопосадках та у іддях навколо нафтово о 

промислу оновлюється посадками молодих дерев, створюючи нові 

зелені зони перед населеними пунктами. З фауни в даній місцевості 

 ніздування рідкісних птахів та заказників не існує. 

 

2.2. Природні процеси і їх можливі негативні наслідки 

Природні процеси вивчає фізична  ео рафія і динамічна  еоло ія. 

Ті з них, прояви яких є небезпечними для людства, потрапляють в 

розряд катастрофічних і стають предметом  еоеколо ічних досліджень. 

Це, в першу чер у, такі ендо енні процеси як вулканізм і землетруси, а 

також діяльність підземних вод, що зумовлює зсуви і карст, або 

поверхневих вод, що народжують селеві потоки в  ірських районах, 

повені, цунамі. Всі подібні процеси стають небезпечними в тому 

випадку, коли людиною виконано будівництво без їх урахування, в 

небезпечній зоні. Іноді подібні катастрофи – результат технічних або 

інженерно- еоло ічних прорахунків (наприклад, руйнування  реблі 
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річковим паводком, будівництво будівель без урахування сейсмічності 

району). Всі подібні явища стають предметом  еоло о-еколо ічних 

спостережень. 

Аналіз людських жертв від природних катастроф показує, що 

найбільше людина страждає від водної стихії – повені і цунамі. Це 

природно, тому що більшість поселень зосереджено в долинах великих 

річок, здатних забезпечити розвиток сільсько о  осподарства, або на 

мальовничих морських узбережжях, зручних для проживання і 

відпочинку. Досить підступною є і зовні непомітна сейсмічність, яка, 

однак, може проявлятися епізодичними катастрофічними «струсами». 

Землетруси часто руйнували великі міста. Крім то о, їх передбачення 

поки ще перебуває в стадії розробки. Найчастіше число жертв 

визначається не силою землетрусу, а непід отовленістю самих міст і 

населення до цьо о стихійно о лиха. Потрібно підкреслити, що такі 

процеси проявляються нерівномірно в часі, про що свідчить різка їх 

активізація протя ом 1983-89 років. 

Більш зрозумілим є поселення по сусідству з діючими вулканами; 

це очевидний ризик. Проте, жителі ба атьох барвистих районів 

Середземномор'я, східних околиць Індійсько о океану або західних 

околиць Америки нехтують небезпекою тако о сусідства.  

За альний підсумок проявів природних катастроф такий. За 

останнє сторіччя від повеней в світі за инуло 9 млн. чол., від 

землетрусів і ура анів – 2 млн. чол., від вулканічних вивержень до 50 

тис. чол., від посух до 2 млн. чол. 

Таким чином, катастрофічні процеси, пов'язані з впливом 

 ідросфери, майже на порядок перевищили число жертв у порівнянні з 

подіями в надрах, літосфері. 

Крім природних процесів, що трактували як катастрофічні, існує 

досить велика їх  рупа, яка може належати до не ативних. Відносно 

невеликі обся и їх проявів зазвичай не можуть роз лядатися як 

катастрофічні; таку за розу несуть лише великі масштаби їх 

поширення. До числа таких слід відносити наступ моря або пустель, 

засолення ґрунтів або скорочення ґрунтово о шару, зміна клімату в 

результаті порушення рослинно о покриву, розростання або 

скорочення водних басейнів, інші природні або техно енні еколо ічні 

зміни навколишньо о середовища. Такі питання в більшості своїй 

вивчає  ео рафічний напрямок еколо ії. Але  еоло ія, більш повно 

володіє палео рафічною інформацією, найчастіше самостійно береться 

вирішувати деякі з них. 
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Прикладом природної зміни навколишньо о середовища може 

бути розростання пустель, яке спостері ається вже в період існування 

людини, ізоляція окремих морських басейнів і зміна солоності їх вод, 

що ми бачимо при ліквідації басейну Паратетіса та утворення з йо о 

частин Аральсько о і Каспійсько о морів. А також затоки Кара-Бо аз-

 ол у складі останньо о або затоки Сиваш в Чорному морі. Протя ом 

четвертинно о періоду фіксується досить велика кількість потеплінь і 

похолодань, відповідно – часто різко змінюється еколо ічна обстановка 

на великих площах.  

У наш час скорочується крижаний покрив в Антарктиді і на 

вершинах  ір. У ряді випадків природні процеси прискорюються або 

посилюються діяльністю людини, виразними прикладами якої є різке 

скорочення площі Аральсько о моря, штучне створення випарників на 

Сиваші, осушення заболочених площ в Поліссі. Особливу  рупу 

природних процесів і явищ становить ба аторічна мерзлота, що займає 

великі площі приполярних районів Землі, яка ускладнює життя людини 

і навіть ор анічно о світу в цілому в цих ре іонах. 

 

2.3. Геологічна діяльність людини 

Діяльність ця дуже різноманітна, а масштаби її прояви у ба атьох 

районах дуже великі. Вона отримала назву техно енезу; іноді для неї 

використовують термін антропо енез (від  рецько о – народжений 

людиною). Оскільки масштаби сучасно о техно енезу в надрах часто 

можна порівняти з природними процесами, їх останнім часом 

називають  еоло ічної діяльністю людини. Результати її можна 

спостері ати практично у всіх обжитих ре іонах, в тому числі у всіх 

промислових і сільсько осподарських районах України. Під  еоло ічної 

діяльністю людини розуміються ті результати вироблено о нею 

перетворення природи і  еоло ічно о середовища, будівництва, 

розробки корисних копалин, створення водойм і інші заходи, які в тій 

чи іншій мірі порушують збереження надр, режим  підземних вод, 

змінюють рельєф, прискорюють або уповільнюють природні процеси. 

Спробуємо систематизувати і хоча б коротко охарактеризувати  оловні 

її види. 

Сільськогосподарське використання земель можна роз лядати 

як один з найдавніших напрямків  еоло ічної діяльності людини, 

масштаби якої за площею зараз ймовірно найбільші. Вона, як правило, 

супроводжується знищенням або різким скороченням природно о 

рослинно о покриву, в тому числі, ліквідацією лісів. Розорювання 
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земель є причиною активізації вітрової та водної ерозії. А рохімічні 

заходи, що включають використання добрив і пестицидів, а також 

дренажні, меліоративні, іри аційні роботи, суттєво впливають на режим 

і склад підземних вод, в тому числі їх чистоту. Гідротехнічна 

меліорація (осушення або зрошення земель) може стати причиною 

засолення ґрунтів. Як правило, в результаті такої діяльності можуть 

ліквідуватися деякі екосистеми (заболочені ділянки та ін.), що порушує 

не тільки мікроклімат, але і за альну природну рівнова у в районі. 

Ймовірно, найбільше впливають на надра пошуки, розвідка і 

розробка корисних копалин. Реалізація проектів і буріння порушують 

природну рівнова у досліджуваних площ, в тому числі можуть бути 

причиною забруднення підземних вод. Ще більші масштаби таких 

порушень супроводжують розробку корисних копалин. Будівництво 

кар'єрів при відкритих методах розробки супроводжуються 

порушенням ґрунтово о покриву, створенням відвалів з розкриву і 

непродуктивних порід, що стає причиною запилення атмосфери, 

порушення режиму підземних вод. Підземні методи розробки, 

супроводжувані будівництвом шахт і штолень, ставлять проблему 

ліквідації шахтних і рудникових вод, що мають іноді підвищену 

мінералізацію, а також відвалів, будівництво териконів. Додаткові 

ускладнення виникають при  азових викидах в процесі експлуатації 

ву ільних шахт, а також при утворенні просадок і провалів в межах 

шахтно о поля. Складні еколо ічні питання виникають при консервації 

або ліквідації відпрацьованих шахт і штолень, а також кар'єрів. В 

останньому випадку передбачено повернення у виїмки карʼєрів раніше 

знято о  рунтово о покриву, а також створення водойм, орних земель 

або лісонасаджень на цих площах. 

Специфічні еколо ічні проблеми виникають при розвідці і 

розробці нафто азових родовищ. Крім порушення  рунтово о покриву, 

тут часто мають місце міжпластові перетоки вод і ву леводнів, 

забруднення  рунтів, поверхневих і підземних вод викидами нафти, 

конденсату, мінералізованих вод. Для районів тривалої експлуатації 

таких родовищ характерно просідання земної поверхні, що іноді може 

супроводжуватися активізацією природних процесів – наприклад, 

землетрусами в районах Денвера (США). Катастрофічний характер 

можуть мати аварійні викиди нафти і  азу, прикладами чо о можуть 

бути події на Качанівському і Хрестищенсько о родовищах ДДЗ. 

Додатковим фактором порушення і забруднення  еоло ічно о 
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середовища є будівництво і експлуатація нафто- і  азопроводів, 

транспортування нафти морем, видобуток ву леводнів на шельфі. 

У шахтних районах Донбасу проводиться озеленення териконів. 

Спробуємо торкнутися питання підземно о видобутку ву ілля, 

складності рекультивації териконів; за альний їх ви ляд наведений на 

рис. 1. 

У зв'язку з роз лядом ву ілля як одно о з видів  орючих корисних 

копалин, необхідно на адати наступне. Ще в першій половині ХХ ст. 

воно було основною енер етичною сировиною в ба атьох країнах світу 

і в Україні зокрема. Природний  аз у великих кількостях почав 

розроблятися у нас лише з дру ої половини ХХ століття. Йо о 

перева ою, в порівнянні з ву іллям, була не тільки дешевизна 

вилучення, а й очевидні більш прийнятні еколо ічні умови видобутку, 

транспортування, використання в побуті. Говорячи про доцільність 

активізації видобутку в Україні ву ілля, потрібно на адати еколо ічні 

наслідки йо о використання. Це палаючі терикони, які потрібно  асити 

і озеленювати, шахтні води, що вима ають ліквідації, просадка земної 

поверхні над шахтними полями і ба ато іншо о. Все це потребує 

спеціально о вивчення оптимально о рішення нашо о енер етично о 

забезпечення, як з економічної, так і з еколо ічної точки зору. 

Певною мірою еколо ічні побоювання і наслідки можуть бути 

поширені і на видобуток у нас буро о ву ілля відкритим способом – з  

кар'єрів. На що наводиться нижче рис. 2 одно о з кар'єрів 

Дніпровсько о бурову ільно о басейну видно, які обся и розкривних 

порід доводиться переміщати в інші місця. Крім порушення режиму 

підземних вод і активно о запилення в процесі розробки, а також 

безпосередньо о йо о використання як палива, тут можна фіксувати 

велике число порушень навколишньо о середовища і обся и впливу. 

Особливу  рупу техно енно о навантаження на надра складає 

 ідротехнічне будівництво. Воно включає створення водосховищ (для 

роботи  ідроелектростанцій, питно о і промислово о водопостачання), 

будівництво  ребель, транспортних каналів і водоводів, системи 

ре іональних і локальних ставків, виробничих відстійників, інших 

споруд. Основними видами порушення  еоло ічно о середовища при 

цьому будівництві є зміна режиму  рунтових вод (в тому числі, 

підтоплення приле лих площ), активізація процесів інфільтрації, 

заболочування, можливість забруднення підземних вод, збільшення 

навантаження на надра. 
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Серед проблем цьо о напрямку  еоло ічної діяльності потрібно 

назвати запобі ання бере ових зон водосховищ від руйнування, 

інженерно- еоло ічна і технічна стійкість  ребель як основа 

запобі ання еколо ічному ризику і катастроф. 

Різноманітно і ба атопланово впливає на  еоло ічне середовище 

життєдіяльність людини. Напрямками такої діяльності стає житлове, 

промислове та дорожнє будівництво, наслідком чо о буває порушення 

 рунтово о покриву, рослинно о і тваринно о світу, режиму підземних 

вод, додаткова техно енне навантаження на  рунти і надра. Однією з 

ознак такої діяльності стає зміна рельєфу в місцях проживання і 

трудової йо о діяльності (нівелювання поверхні або навпаки – 

створення насипів, водойм, терас). Серед  оловних проблем дано о 

техно енезу потрібно назвати ліквідацію побутових і промислових 

відходів, стічних і промислових вод, необхідність будівництва 

відстійників, шламонакопичувачів, хвостосховищ та інших споруд. 

Особливо складною є питання ліквідації шкідливих відходів 

виробництва, що нерідко вима ають спеціальних заходів (їх переробка, 

захоронення у  либокі  оризонти і ін.). 

Більшість видів  еоло ічної діяльності людини не ативно впливає 

на надра, порушує рівнова у в навколишньому середовищі. Однак таку 

діяльність не можна роз лядати тільки як не ативну. Людина по 

можливості виправляє наслідки техно енезу (рекультивація порушених 

розробкою корисних копалин земель, видалення або нівелювання 

відвалів при розробці корисних копалин, а також лісопосадки на їх 

місці).  

Така діяльність також різноманітна; вона включає охорону пляжу 

від руйнування моря в курортних районах, будівництво 

протиабразійних і протиерозійних споруд, які збері али б морський або 

річковий бере  і йо о споруди. У місцях, схильних до зсувів 

створюються дренажні протизсувні колодязі або бетонні опори, що 

стримують цей процес, а в  ірських районах будуються різні о орожі 

(навіси, стіни, тунелі), що обері ають від каменепадів і селевих потоків. 

Нарешті, будівництво ландшафтних і інших парків, створення водойм, 

зміна руйнування рельєфу, насадження нових рослинних комплексів та 

інші явища повинні роз лядатися як поліпшення навколишньо о 

середовища. 

Потрібно відзначити ще одну форму шкідливо о впливу людини 

на навколишнє середовище, яка названа війнами. Від них страждає, 

перш за все, саме людство. Іноді підсумками воєн бувають вибухи 
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свердловин і цистерн з  орючими матеріалами, військові дії, які 

призводять до небезпечно о забруднення токсичними хімічними 

речовинами і нафтопродуктами. Прикладами таких випадків є війни 

1991 р Перській затоці. В одному з додатків нашо о посібника 

наводяться приклади різно о роду техно енних катастроф. 

Останнім часом фахівці в  алузі наук про Землю сперечаються 

про те, чи не час виділити час існування цивілізації в нову, 

антропоценову (від  рец. Άνθρωπος – людина), епоху, з о ляду на 

вплив людини на атмосферу,  ідросферу і літосферу5. Оскільки кожний 

страти рафічний підрозділ фанерозойської еонотеми має нижню межу, 

визначену за появами залишків тих чи інших істот або слідів їх 

життєдіяльності, в якості дати, з якої слід відраховувати цю епоху, 

пропонується 1861 р – початок будівництва Лондонсько о 

метрополітену. Адже це теж своєрідні сліди життєдіяльності, яка 

змінила світ, як змінили йо о кембрійські біотурбатори, і одночасно 

свідоцтво нової субстратної революції – промислової. Правда, вік 

ме алітичних споруд Карнака і Стоунхенджа, для зведення яких 

довелося закладати кар'єри, налічує від 4000 до 7000 років; одне з 

перших міст – Єрихон – і то о більше6. Нині наскельне мистецтво і 

хатини з мамонтових кісток датуються віком 30 000 - 35 000 років; 

деякі примітивні малюнки зроблені майже півмільйона років тому, а 

перші знаряддя праці ще на 2,5 млн років древніші. Якщо ж  оворити 

про перше  лобальноме втручанні людей в долю планети, то це, 

ймовірно, участь у знищенні ме афауни всіх континентів, що 

відбувалося в тій послідовності, в якій туди проникав людина розумна 

(від Австралії, близько 50 000 років тому, до Північної Америки і 

Сибіру , 30 000-13 000 років тому). Сліди цьо о впливу відбилися 

навіть на кліматі: зникнення в обох Америках 80% мамонтової 

ме афауни, яка виробляла неабиякі обся и метану, призвело до 

тимчасово о похолодання (на 9-12  С) в Північній півкулі на тлі 

за ально о потепління. Вважаючи всі ці події антропоценовими, епоху 

доведеться розтя нути на весь четвертинний період. Адже невипадково 

одне з неформальних йо о назв – антропо ен. Однак все ж саме з 

початком індустріальної революції люди стали реальною  еоло ічною 

силою: наприклад, ву лекисло о  азу щорічно виробляють 5 × 10¹³ к , з 

                                                           
5
Грядущий антропо ен // https://theoryandpractice.ru/posts/17029-marksheydery-protiv-

vulkanov-kak-chelovek-stal-geologicheskoy-siloy-i-chem-emu-mozhet-otvetit-zemlya 
6 
Поселення людей на місці біблійно о Єрихону з'явилося близько 10 тис. років тому // 

http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/files/use/first_book/part3.pdf 
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яких три чверті припадає на продукти з орання викопно о палива, - в 

100 разів більше, ніж викидають сучасні наземні вулкани (3 × 10¹¹ к ). 

У наші дні особливу актуальність здобуває вчення видатно о  

академіка, першо о президента НАН України В.І. Вернадсько о про 

перехід біосфери в ноосферу, що може послужити основою 

фундаментальних досліджень еколо ічних проблем. 

В.І.Вернадський ще у 1913 році зовсім виразно, коротко, 

надзвичайно цікаво і змістовно охарактеризував  еохімічну діяльність 

людства. Він писав: "В останні століття з'явився новий фактор, 

що збільшує кількість вільних хімічних елементів, переважно газів і 

металів, на земній поверхні. Фактором цим є діяльність людини". 
 

2.4. Підземні води, порушення їх складу і режиму 

Роз лядом цієї проблематики займається еколо ічна  ідро еоло ія. 

Ми повинні враховувати, що прісні підземні води і якась частина 

мінеральних вод є дуже важливими і цінними корисними копалинами, 

що знаходяться під охороною людини.  

Забруднення підземних вод в результаті техно енно о впливу на 

підземну  ідросферу є важливим питанням еколо ічної  ідро еоло ії. 

Таке явище відбувається при добуванні і використанні корисних 

копалин, в результаті роботи шахт, кар'єрів, при видобутку нафти і 

 азу. Ймовірно, найбільш складні і часто важко передбачувані 

забруднення виникають в процесі життя і діяльності людини, при 

ліквідації побутових відходів. Сільсько осподарська діяльність при 

неправильно ор анізованому зрошенні і  ідромеліорації може 

порушувати склад ґрунтових вод, обумовлюючи їх засолення. 

Порушення ґрунтово о покриву в місцях будівництва також підсилює 

процеси засолення підземних вод. (рис.) 
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Техногенне забруднення підземних вод зводиться до зміни 

хімічно о складу цих вод (зазвичай засолення) або появи інших 

небажаних елементів в результаті діяльності людини. Це може бути 

наслідком порушення санітарних норм в приповерхневих умовах 

(створення водовідстійників, поява стічних вод, збері ання сміття, 

технічних відходів, хвостосховищ, «білих морів» содово о виробництва 

та ін.) Або режиму підземних вод внаслідок не рамотно ор анізовано о 

буріння, порушення зони аерації, ліквідації існуючо о  рунтово-

рослинно о шару, водоупорної покрівлі. Основними причинами 

забруднення підземних вод є, за підрахунками фахівців, діяльність 

промислових підприємств (37%), сільсько о  осподарства (16%), 

житлово-комунально о  осподарства (10%), а також надходження 

некондиційних підземних вод при порушенні режиму експлуатаційних 

водозаборів (13%) . 

Вплив шахтної розробки корисних копалин 
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Шахтний спосіб вилучення корисних копалин супроводжується 

надходженням в  ірничі виробки шахтних вод, які необхідно постійно 

видаляти. Найчастіше такі води характеризуються підвищеною 

солоністю, іноді зба ачені сульфатами, залізом, що обумовлює активне 

кородування водовідливних споруд і шахтних механізмів. Під час 

вилучення шахтних вод на поверхню, якщо немає можливості 

використовувати їх для питних і  осподарських цілей, виникають 

великі труднощі з їх збері анням і ліквідацією. Анало ічні умови 

виникають при розробці рудних родовищ, з тією лише різницею, що 

води таких родовищ називаються копальневими. В цілому, це серйозна 

еколо о- ідро еоло ічна проблема. 

Вплив відкритої розробки корисних копалин 

Кар'єрні води, які добуваються або виливаються при видобутку 

корисних копалин відкритим способом, за допомо ою кар'єрів 

внаслідок розтину водоносних  оризонтів, також вима ають вивчення. 

При вилученні цих вод, що потрібно для ведення процесу розробки, 

порушується водообмін в підземній  ідросфері, зростає  либина 

депресійних лійок. Формування потужної техно енної зони аерації 

викликає порушення природно о режиму воло ості порід, 

посилюються процеси депресивно о ущільнення піщано- линистих 

порід з подальшим просіданням поверхні. Скидання кар'єрних вод в 

поверхневі водотоки особливо небезпечний на родовищах, руди і 

породи, що вміщають яких ле ко розчиняються. 

Вплив свердловинних технологій 

Велике коло питань і різноманітних порушень виникає при 

розробці родовищ нафти і  азу. Це пов'язано з тим, що сам процес 

пошуків, розвідки і розробки їх скупчень супроводжується великим 

обся ом буріння. Для виконання бурових робіт необхідне будівництво 

шламосховищ, споруд для транспортування. Пошуково-розвідувальні 

та експлуатаційні роботи можуть супроводжуватися підземними 

вибухами, що мало місце в Україна і ба атьох інших країнах. Одним з 

результатів інтенсивно о видобутку нафти і  азу може бути просідання 

земної поверхні, яке може викликати порушення  еодинамічно о 

режиму в надрах і відповідно умов переміщення тут підземних вод. І 

природно, що підземні вибухи, перетоки флюїдів, поверхневі 

забруднення порушують і забруднюють водоносні  оризонти, а також 

призводять до катастроф в акваторіях. Україні і ба атьох інших країнах. 

Одним з результатів інтенсивно о видобутку нафти і  азу може бути 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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просідання земної поверхні, яке може викликати порушення 

 еодинамічно о режиму в надрах і відповідно умов переміщення тут 

підземних вод. І природно, що підземні вибухи, перетоки флюїдів, 

поверхневі забруднення порушують і забруднюють водоносні 

 оризонти, а також призводять до катастроф в акваторіях. 

Вплив сільського господарства 

Нарешті, засолення  рунтових вод, часто використовуваних для 

місцево о водопостачання, може відбуватися при неправильно 

ор анізованому зрошенні (іри ації), деяких а ромеліоративних роботах. 

Історія іри ації налічує кілька тисячоліть; це один з видів меліорації, 

яка використовується в районах тепло о посушливо о клімату. Це 

складна система заходів поливу, дощування та інших процесів. 

Наслідком не рамотно ор анізованої меліорації може бути вторинне 

засолення земель (ґрунтів), ерозія, порушення існуючо о режиму 

підземних вод. Дане природоохоронне напрямок вима ає розробку 

питань характеристики основних видів техно енно о впливу на 

підземні води. 

При вивченні техно енно о впливу на  еоло ічне середовище 

необхідно виявити  еоло о- ідро еоло ічну природу процесів, що 

протікають, провести про нозну оцінку ступеня їх впливу на 

навколишнє середовище і, як наслідок, розробити рекомендації щодо 

запобі ання або мінімізації за допомо ою захисних заходів їх 

не ативно о впливу на природу,  еоло ічне середовище. Інтенсивність 

техно енно о впливу на підземні води ба ато в чому визначається 

ступенем їх захищеності. 

Роль підземних вод у формуванні земної кори. Це велике коло 

питань і процесів, який цікавить не тільки  ідро еоло ію, але і  еоло ію 

в цілому, а також літоло ію, вчення про корисні копалини та ін. 

Існування  ідросфери є однією з унікальних особливостей Землі. Саме 

вона обумовила формування потужно о осадово о шару земної кори, 

який подекуди перевищує 20 км. Підземні води обумовлюють 

перетворення піщано- линистих осадів, що спочатку накопичилися у 

водоймах, в щільні осадові  ірські породи - пісковики, ар іліти. Цей 

процес називається діа енезом (від  рецько о - дру е народження, 

переродження, перетворення), який виявляється ущільненням осадів, 

видаленням з них частини що містяться у  воді, зміною мінерально о 

складу.  
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Підземні води можуть зумовити хімічне вивітрювання, яке 

здійснюється не тільки в приповерхневих умовах, але і в підводному, а 

також  либинній обстановці, до  либини кількох сотень метрів. Одним 

із прикладів тако о вивітрювання є формування каолінів на  ранітних 

породах, коли польові шпати цих ма матичних порід перетворюються в 

каолініт. Подібне явище має місце і при  ідротермальних та 

метасоматичних процесах, коли подібне перетворення здійснюється 

 либинними термальними водами. Всі ці процеси породжують 

родовища каолінів, інших мінеральних скупчень, званих 

 ідротермальними. 

Ще одна  рупа діяльності підземних вод зводиться до розчинення 

порід, зазвичай карбонатних і сульфатних, що призводить до утворення 

різно о роду пустот. Такий процес отримав назву карст. Він виявлений 

в своєрідних  еоморфоло ічних і  ідро еоло ічних умовах - формується 

нижче базису ерозії, зазвичай в знижених місцях. Карст 

характеризується великою різноманітністю поверхневих і підземних 

форм - порожнечі, воронки, долини, карри, що створює своєрідний 

карстовий ландшафт. Карстові порожнини являють певні складнощі 

при бурінні та будівництві в таких областях. В тому числі, провал 

бурових труб.  

Більш поширеним явищем, обумовленим роботою підземних вод, 

є формування зсувів. Таким терміном і поняттям називають відрив і 

зсув вниз по схилу під дією сили тяжіння ділянок зазвичай пухких або 

слабо ущільнених обводнених корінних порід. Основною умовою йо о 

прояви є наявність поверхні ковзання (водоупору), а провідну роль при 

йо о формуванні віді рають підземні води. Зсунуту масу називають 

зсувних тілом, а при йо о руйнуванні - деляпсієм. В районах розвитку 

зсувів утворюється своєрідний рельєф -  орбистий в нижній частині 

схилу з наявністю відірваних блоків і площин зриву у верхній. Зсуви 

являють собою своєрідний і поширений процес, який потрібно 

відрізняти від обвалів і осипів ( равітаційне переміщення без участі 

води), а також опливин, спливів або опливин (переміщення змішаних 

пухких перезволожених порід вниз по схилу), пливунів, соліфлюкції. 

Знання про зсуви обов'язково повинні враховуватися при будівництві 

свердловин, нафто- і  азопроводів, інших експлуатаційних споруд. 

Порівняно невеликі площі займають  рязьові вулкани. Це ще один 

приклад прояву діяльності підземних вод, виражений надходженням на 

поверхню рідкої  лини,  азу, іноді викидами уламків, плівки нафти. 

Грязьові викиди утворюють невеликий конус; зовні цей процес на адує 
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вулканічне виверження, звідки і пішла назва структури, що має 

звичайно висоту перших метрів. У  рязьових водах таких вулканів 

містяться йод, бром, бор. Вони іноді використовуються в лікувальних 

цілях. Найбільш відомі подібні  рязьові вулкани в смузі від 

Керченсько о півострова (Бул анакське сопкове поле), в Передкавказзі 

і до західних околицях Туркменістану. Споруди ці цікаві тим, що вони 

формуються в місцях, перспективних на нафту і  аз; це важливий 

показник  еоло ічних умов ре іону. 

Підземні води зон ба аторічної мерзлоти знаходяться в стані 

льоду, тому інженерно- еоло ічні властивості таких  рунтів різко 

відрізняються від звичайних. За альне уявлення про площі розвитку 

промерзлих  рунтів дає схема розміщення їх в північній півкулі Землі  

Природно, що це вносить великі складності в проживання і діяльність 

людини в таких ре іонах, тим більше що саме в таких умовах 

добувають нафту і  аз в Західному Сибіру. Вивчення ба аторічної 

мерзлоти оформилося в самостійну науку - мерзлотознавство 

(Геокріоло ія). Корисно на адати, що майже 50% площі Росії зайняті 

ба аторічномерзлими породами. І саме в цих ре іонах проводиться і 

планується подальше освоєння нафто азових скупчень. Це положення 

відноситься і до площ Канади, островів Північно о Льодовито о 

океану. 

Ще одна  рупа процесів підземної  ідросфери пов'язана з 

існуванням термальних вод в надрах і своєрідним їх розвитком, яке 

повністю ще не вивчено. Якщо народження  ейзерів в місцях сучасної 

вулканічної діяльності зрозуміло, то існування  ідротерм в рифтових 

зонах на дні морів і океанів (Червоне море і ін.) однозначно о 

пояснення поки не має. Це явище трактується як сучасний анало  

 ідротермально о процесу, що віді рає важливу роль в рудоутворенні.  

Ще одна речовина, назване  азо ідратами, і процес їх формування 

останнім часом дуже цікавить фахівців, так як вони в перспективі 

можуть стати дуже важливою енер етичною сировиною. Складається 

молекул ву леводнів та кількох молекул води і така речовина за 

деякими уявленнями покриває дно Світово о океану. Їх вивченням 

займається цілий ряд країн; інтерес до них проявляє і Україна, так як 

існування  азо ідратів доведено і в Чорному морі. 

В цілому  еоло ічна діяльність підземних вод є досить 

різноманітною. Вона може супроводжуватися формуванням корисних 

копалин, а також вносити складності в  еоло ічне середовище в місцях 

проживання людини. Крім  ідро еоло ії, ба ато які з цих процесів 



 

60 
 

вивчаються при проведенні інженерно- еоло ічних досліджень. Ряд 

труднощів в такий природний процес вносить  еоло ічна діяльність 

людини, що може спричинити просідання земної поверхні в міських 

а ломераціях, підтоплення (підвищення рівня ґрунтових вод, викликане 

створенням  ідротехнічних споруд, великих житлових будівель), 

неправильним зрошенням сільсько осподарських земель та ін. Нарешті, 

підземні води підстеляють розроблювані нами поклади нафти і  азу, 

тому ми повинні добре уявляти процеси підземної  ідросфери. 

 

2.5. Організація спостережень за станом довкілля 
 

Під час проведення бурових робіт та в процесі розробки покладів 

ву леводневих флюїдів навколишнє середовище зазнає динамічних 

змін, яке включає, в першу чер у, за рахунок недосконалості 

техноло ій, механіко- фізичні і  еохімічні порушення природної 

рівнова и всіх систем, у т.ч. біохімічної. Своєчасне запобі ання, 

попередження і, нарешті, фіксація змін у компонентах довкілля 

спричинених нафто азовидобувною діяльністю дає можливість 

оперативно о і про нозовано о керування станом навколишньо о 

середовища. Метою контролю є впровадження заходів з відновлення 

порушень природно о середовища до початкової рівнова и. 

Тому на всіх стадіях освоєння нафто азових родовищ є 

необхідним своєчасний і постійний контроль за еколо ічним станом 

довкілля і оптимальний підхід до ліквідації аварійних ситуацій. 

Для запобі ання аварійним ситуаціям визначимо декілька 

принципових підходів. 

1) облаштування та розробка родовища проводиться тільки при 

забезпеченні  ерметичної системи збору і транспортування 

ву леводнів, яка відповідає вимо ам діючо о законодавства. 

2) з врахуванням а ресивності середовища необхідно 

здійснювати комплексний захист промислово о нафто азовидобувно о 

обладнання від корозії. Необхідним також є захист обладнання від 

блукаючих струмів. 

3) необхідно встановлення на нафто азопроводах відсікаючої 

запірної арматури з дистанційним керуванням для об’ємно о 

обмеження впливу флюїдів під час ушкоджень, а також запобіжних 

клапанів у стовбурах свердловин для попередження 

малопро нозованих підвищень пластових тисків. 
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За альне керівництво ор анізацією контролю за станом довкілля 

здійснює начальник підприємства, яке розвідує та розробляє родовище, 

а також (або) йо о заступник. 

Контроль за охороною довкілля за наказом (штатним розкладом) 

проводить спеціальний підрозділ підприємства, в повноваження яко о 

входить: 

1) визначення виду та кількості шкідливих речовин прямими 

замірами, а у разі неможливості їх проведення — розрахунками. 

2) облік викидів шкідливих речовин за найменуванням та 

кількістю від конкретних промислових об’єктів і сумарно за формою та 

у терміни, які встановлені про рамою спостережень за по одженням з 

ор анами охорони природи. 

3) звітність за за альнодержавними вимо ами про шкідливість 

та фінан¬сове відшкодування впливу викидів на компоненти довкілля 

за формою та у терміни, які по оджуються із контролюючими 

ор анами. 

4) термінова передача необхідної інформації ор анам охорони 

здоров’я, охорони природи, МНС, Держохоронпраці та іншим про 

перевищення діючих нормативів викидів і вмісту шкідливих речовин у 

компонентах довкілля у випадку аварійних ситуацій. 

Підприємством, що розвідує та розробляє родовище, складається 

про рама робіт з контролю викидів шкідливих речовин, в якій 

викладається: 

- перелік об’єктів, що контролюються за природоохоронними 

вимо ами; 

пункти і періодичність відбирання проб компонентів довкілля на 

вміст шкідливих речовин, а також методи замірів; 

- заходи з обладнання точок спостережень; 

- перелік осіб підприємства, що відповідають за відбирання 

проб, здійснення замірів та своєчасні подання результатів керівництву і 

зацікавленим ор анізаціям. 

Крім контролю за станом довкілля в обов’язки підрозділу 

підприємства входять постійні спостереження за станом дорі , 

нафтопромислових споруд, утриманням протипожежних правил, 

забрудненням території відходами виробництва. 

 
З  ПОВНИМ ТЕКСТОМ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЙ МОЖНА 

ОЗНАЙОМИТИСЯ НА КАФЕДРІ «ВИДОБУВАННЯ НАФТИ, ГАЗУ ТА 

КОНДЕНСАТУ» НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 
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