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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 108 с., 10 табл., 31 рис., 4 додатки.
Відповідно до договору № 10/20 від 10 лютого 2020 р. співробітниками
ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» виконано дослідження за І етапом
науково-дослідної роботи «Моніторинг навколишнього середовища території
виробничої

діяльності

Представництва

«РЕГАЛ

ПЕТРОЛЕУМ

КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» на 2020 рік».
Під час досліджень проведено обстеження ґрунтового покриву
території, виконано гідрохімічні дослідження підземних та поверхневих вод,
здійснено моніторинг стану природного біорізноманіття (рослинності,
біомаси ґрунтових безхребетних, мікробних ценозів).
Методика досліджень
критеріями
«РЕГАЛ

території

базується на

об’єктів

ПЕТРОЛЕУМ

виробничої

КОРПОРЕЙШН

порівнянні

за відібраними

діяльності

Представництва

ЛІМІТЕД»

із

оточуючими

сільськогосподарськими угіддями та з природними лісовими територіями, за
чинними нормативними документами.
Результати обстеження за І етапом 2020 р. та їх порівняння з
моніторинговими даними 2019 р. дозволяють стверджувати про відсутність
негативного впливу на навколишнє природне середовище від діяльності
Представництва «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД».
МОНІТОРИНГ,
БІОРІЗНОМАНІТТЯ,

ҐРУНТИ,

ПІДЗЕМНІ

І

ПОВЕРХНЕВІ

ЕКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ.

СТАН,

ВОДИ,
СТАН
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ГКР – газоконденсатне
родовище.
НГКР – нафтогазоконденсатне
родовище.
УПГГ – установка попередньої
підготовки газу.
ТЗСУ – тимчасова замірна
сепараційна установка.
СПВ – супутньо-пластові
води.
ІГ – інгібіторне господарство.
ВМ – важки метали.

ГА – голодний агар.
КАА – крохмаль-амонійний
агар.
КУО – колонійутворююча
одиниця.
МПА – м’ясо-пептоновий агар.
НІР – найменша істотна
різниця.
СБП – сумарний біологічний
показник.
ПБД – показник біологічної
деградації ґрунту.
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ВСТУП
Нафтогазовидобування є однією з найбільш пріоритетних галузей
промисловості для контролю за впливом на навколишнє середовище.
Особливе значення у даному аспекті мають ґрунти, які зазвичай виконують
роль буферу та тим самим запобігають забрудненню суміжних середовищ.
На відміну від води та атмосферного повітря, склад яких змінюється дуже
динамічно, ґрунтове середовище є може тривалий час зберігати компоненти
забруднювачів і тому вважається об'єктивним індикатором змін стану
довкілля під дією антропогенного навантаження.
Основними причинами негативного впливу нафтогазовидобувної галузі
на навколишнє

середовище вважають: 1) відкриті викиди нафти, газу і

пластової води під час розкриття продуктивних пластів свердловинами; 2)
забруднення поверхневих вод і глибинних водоносних горизонтів рідкими
вуглеводнями, високо мінералізованими водами та шкідливими солями; 3)
велика загазованість атмосфери під час експлуатації газових родовищ і
газопроводів. Це зумовлює передбачену на законодавчому рівні необхідність
комплексного контролю стану ґрунтів, води, атмосферного повітря,
рослинного та тваринного світу, радіаційного стану тощо.
Основні антропогенні ризики для ґрунтів пов'язані з погіршенням їх
фізичних, хімічних та біологічних властивостей під час зняття та наступної
рекультивації;
(аномальне

забрудненням

нагромадження

та

засміченням

важких

металів,

відходами
проливання

будівництва
дизпалива,

розливання пластової води, розливання метанолу, розливання конденсату,
відпрацьовані маслофільтри тощо), зменшенням вмісту органічної речовини
та основних поживних речовин (NPK); засоленням, осолонцюванням та
зміною кислотності ґрунту.
Негативний вплив на склад і властивості атмосфери, температуру
повітря, концентрацію токсичних елементів та загазованість насамперед
пов’язують із викидами отруйних газів двигунів бурових установок,
випаровуванням нафтопродуктів під час їх аварійних розливів та ремонтних
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робіт, втравлюванням газу з устаткування на факели. До основних речовин,
що забруднюють атмосферне повітря під час буріння та експлуатації
свердловин, належать діоксид азоту, оксид азоту, оксид вуглецю, сажа,
вуглеводні та ін.
Критичними показниками стану гідросфери є забруднення, засолення,
підкислення та зменшення рівня і запасів ґрунтових вод. Основною
небезпекою в даному разі можуть бути розливи нафтопродуктів та супутніх
пластових вод, які за своєю природою є високомінералізованими та можуть
бути збагачені на Na, K, Mg, SO4, Cl, Ca, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn та ін. Таку
воду, як правило, повертають до експлуатаційного пласта через нагнітальні
свердловини з метою вторинного відновлення нафтовіддачі. Через це
вищеназвані хімічні елементи можуть потрапляти до водоносних горизонтів,
які експлуатуються для питного і господарського водопостачання.
Важливим індикатором негативного впливу нафтогазової галузі на стан
природного біорізноманіття є знищення природної рослинності під час
спорудження свердловин, що призводить до скорочення територій ареалів
існування диких тварин, зміни кількісного і видового складу тварин і рослин,
і, як наслідок — до порушення природної екологічної рівноваги та падіння
ресурсно-біогенного

потенціалу

біосфери.

Перетворення

природних

ландшафтів у антропогенні можуть призводити до порушення природних
циклів онтогенезу живих організмів.
Видобуток вуглеводнів дуже часто супроводжується радіаційним
забрудненням

довкілля

через

акумуляцію

природних

радіоактивних

матеріалів з підвищеною концентрацією ізотопів у супутніх відходах
(пластові води, шламові відкладення). Джерелом радіоактивності являються
ізотопи урану-238, торію-232 , радію-226 та калію-40, які присутні в
природному

вигляді

в

підземних

формаціях.

Вторинним

джерелом

радіоактивності може слугувати і бурове обладнання після його тривалого
застосування. Відомо, що експозиційна доза на території газових родовищ
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може становити 2450 мкР/год при гамма-фоні на відкритій місцевості 1214 мкР/год.
Законом

України

середовища»

«Про

передбачено

охорону

проведення

навколишнього

природного

моніторингових

досліджень

навколишнього природного середовища: «для забезпечення збору, обробки,
збереження та аналізу інформації про стан навколишнього природного
середовища, прогнозування його змін та розробки науково обґрунтованих
рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень в Україні
створюється система державного моніторингу навколишнього природного
середовища.

Спостереження

за

станом

навколишнього

природного

середовища, рівнем його забруднення здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього

природного

уповноваженими

державними

середовища,
органами,

а

іншими
також

спеціально

підприємствами,

установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести
до погіршення стану навколишнього природного середовища».
Співробітники

Національного

наукового

центру

"Інститут

ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського", як головної наукової
установи з ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів (наказ Президента
України № 805 від 7.09.2001р.), виконали роботу за І етапом моніторингу
навколишнього середовища території виробничої діяльності Представництва
"РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД на 2020 рік. Обстеження
проведено у Лохвицькому районі Полтавської області на території
Свиридівського ГКР та Мехедівсько-Голотвищинського НГКР, що за
геологічною будовою належать до Дніпровсько-Донецької западини, де
розташовані найбільші поклади нафти та газу в Україні. Дослідження за
договором здійснено згідно вимог чинного законодавства та чинних
нормативних вимог щодо контролю якості земель сільськогосподарського
призначення у зонах техногенного навантаження.
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1 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Земельний кодекс України, від 25.10.2001р. № 2768-III : за станом на
12.10.2018 / Верховна Рада України. Офіц. вид. на сайті Верховної Ради
України http://zakon2.rada.gov.ua. - Ідентифікатор - 2768-III.
Закон України “Про охорону земель”, від 19.06.2003р. № 962-IV : за
станом на 18.12.2017 / Верховна Рада України. Офіц. вид. на сайті Верховної
Ради України http://zakon2.rada.gov.ua. - Ідентифікатор – 962-IV.
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
від 25.06.1991 № 1264-XII : за станом на 12.10.2018 / Верховна Рада України.
Офіц. вид. на сайті Верховної Ради України http://zakon2.rada.gov.ua. Ідентифікатор - 1264-XII.
Про затвердження положення про державну систему моніторингу
довкілля. Постанова Кабміну України; Положення від 16 березня 1998 р. №
391, Київ: за станом на 30.03.1998. Офіц. вид. на сайті Верховної Ради
України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. Ідентифікатор 391-98-п.
Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН
2.2.4-171-10). Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня
2010 р. № 400, Київ: за станом на 19.09.2011. Офіц. вид. на сайті Верховної
Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. Ідентифікатор
z0452-10.
Про затвердження Порядку консервації земель. Наказ Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 26 квітня 2013 р. № 283, Київ
: за станом на 25.04.2017. Офіц. вид. на сайті Верховної Ради України. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. Ідентифікатор z0810-13.
СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных
вод от загрязнения. Органи влади СРСР; Правила, Норми від 04.07.1988 №
4630-88: за станом на 21.10.1991. Офіц. вид. на сайті Верховної Ради
України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. Ідентифікатор v463040088.
Наказ № 316 від 1.12.2017 р. Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України «Про
затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого
водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за
понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого
водовідведення» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z0056-18 .
Порядок консервації земель / Нормативно-правові акти з питань
земельних відносин. – Київ: Урожай, 2003. – с. 317-322.

10

Якість води. Визначення рН (ISO 10523:1994, MOD): ДСТУ 4077-2001.
- [Чинний від 2003.07.01]. – К.: Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої політики, 2003. – IV, 12 c. (Національний стандарт України).
Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за
модифікованим методом Чирикова : ДСТУ 4115-2002. – [Чинний від 2003–
01–01]. – К. : Державний комітет України з питань технологічного
регулювання та споживчої політики, 2002. – III, 6 с. – (Національний
стандарт України).
Якість ґрунту. Відбирання проб: ДСТУ 4287:2004. - [Чинний від
2005.07.01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 9 с. - (Національний
стандарт України).
Якість ґрунту. Методи визначення органічної речовини : ДСТУ
4289:2004- [Чинний від 2005.07.01]. – К.: Держспоживстандарт України,
2005. - III, 10 с. – (Національний стандарт України).
Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів : ДСТУ 4362:2004. –
[Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – ІІІ, 19
с. – (Національний стандарт України).
Якість ґрунту. Землі техногенно забруднені. Обстеження і
використання : ДСТУ 7243:2011. - [Чинний від 2011.02.10]. – К.:
Держспоживстандарт України, 2011. – ІІІ, 12 с. - (Національний стандарт
України).
Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості: ДСТУ 7525:2014.
- [Чинний від 2015.01.02]. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – ІІІ, 25 с.
- (Національний стандарт України).
Якість ґрунту. Морфолого-генетичний профіль. Правила та порядок
описування: ДСТУ 7535:2014- [Чинний від 2015.04.01]. – К.:
Мінекономрозвитку України, 2014. – ІІІ, 14 с. - (Національний стандарт
України).
Якість ґрунту. Визначення чисельності мікроорганізмів у ґрунті
методом посіву на тверде (агаризоване) живильне середовище: ДСТУ
7847:2015- [Чинний від 2016.07.01]. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2015. – ІІІ, 15 с. (Національний стандарт України).
Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці: ДСТУ
7908:2015. - [Чинний від 2016.07.01]. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2015. – ІІІ, 13 с. (Національний стандарт України).
Якість ґрунту. Визначення іонів карбонатів і бікарбонатів у водній
витяжці: ДСТУ 7943:2015 . - [Чинний від 2016.09.01]. – К.: ДП «УкрНДНЦ»,
2015. – ІІІ, 9 с. - (Національний стандарт України).
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Якість грунту. Визначення сульфат-іона у водній витяжці: ДСТУ
7909:2015. - [Чинний від 2016.07.01]. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2015. – ІІІ, 11 с. (Національний стандарт України).
Якість ґрунту. Визначення іонів натрію і калію у водній витяжці: ДСТУ
7944:2015. - [Чинний від 2016.09.01]. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2015. – ІІІ, 9 с. (Національний стандарт України).
Якість ґрунту. Визначення іонів кальцію і магнію у водній витяжці:
ДСТУ 7945:2015. - [Чинний від 2016.09.01]. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2015. –
ІІІ, 9 с. - (Національний стандарт України).
Якість води. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо відбирання
проб із природних та штучних озер (ISO 5667-4:1987): ДСТУ ISO 5667-42003. - [Чинний від 2004.07.01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. –
11 с. - (Національний стандарт України).
Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбору
проб води з річок та інших водотоків (ISO 5667-6:2005) : ДСТУ ISO 5667-62001. - [Чинний від 2011.07.01]. – К.: Український науково-дослідний
інститут екологічних проблем Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України, 2009. – 22 с. - (Національний стандарт
України).
Якість води. Відбирання проб. Частина 11. Настанови щодо відбирання
проб підземних вод (ISO 5667-11:1993) : ДСТУ ISO 5667-11:2005. - [Чинний
від 2006.07.01]. – К.: Український науково-дослідний інститут екологічних
проблем Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України, 2005. – 15 с. - (Національний стандарт України).
Якість води. Відбирання проб. Частина 14. Настанови щодо
забезпечення якості відбирання та оброблення проб природних вод (ISO
5667-14:1998): ДСТУ ISO 5667-14:2005. - [Чинний від 2006.07.01]. – К.:
Український науково-дослідний інститут екологічних проблем Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України, 2005. – 22 с. (Національний стандарт України).
ДСТУ ISO 5667-18:2007 Якість води. Відбирання проб. Частина 18.
Настанови щодо відбирання проб підземних вод із забруднених місць (ISO
5667-18:2001). - [Чинний від 2009.07.01]. – К.: Український науководослідний інститут
екологічних проблем Міністерства
охорони
навколишнього природного середовища України, 2007. – 26 с. (Національний стандарт України).
Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо складання
програм відбирання проб (ISO 10381-1:2002, IDT): ДСТУ ISO 10381-1:2004. [Чинний від 2006.04.01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 36 с. (Національний стандарт України).
Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 2. Настанови з методів
відбирання проб (ISO 10381-2:2002, IDT): ДСТУ ISO 10381-2:2004. - [Чинний
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від 2006.04.01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – 29 с. (Національний стандарт України).
Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 5. Настанови з процедури
дослідження міських і промислових ділянок щодо забрудненості ґрунту (ISO
10381-5:2009, IDT): ДСТУ ISO 10381-5:2009. - [Чинний від 2011.01.01]. – К.:
ДП «УкрНДНЦ», 2018. – 28 с. - (Національний стандарт України).
Якість ґрунту. Вплив забрудників на земляних черв’яків. Частина 3.
Настанови щодо визначення впливу в польових умовах (ISO 11268-3:1999,
IDT) : ДСТУ ISO 11268-3:2005. [Чинний від 2006-07-01]. - К.:
Держспоживстандарт України, 2006. – ІІІ, 18 с. – (Національний стандарт
України).
Якість ґрунту. Визначання щільності складення на суху масу (ISO
11272:1998, IDT) : ДСТУ ISO 11272-2001. – [Чинний від 2003–07–01]. – К. :
Держспоживстандарт України, 2003. – IV, 11 с. – (Національний стандарт
України).
Якість ґрунту. Настанови щодо складання та виконання
моніторингових програм (ISO 16133:2004, IDT): ДСТУ ISO 16133:2005. [Чинний від 2011.01.01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 28 с. (Національний стандарт України).
Якість ґрунту. Відбирання проб ґрунтових безхребетних. Частина 2.
Відбір проб та вилучення мікрочленистоногих (Collembola та Acarina) (ISO
23611-2:2006, IDT) : ДСТУ ISO 23611-1:2009. [Чинний від 2011.07.01]. – К.:
Держспоживстандарт України, 2009. – 14 с. - (Національний стандарт
України).
Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного
состояния : ГОСТ 17.4.2.01-81. - [Введен с 1982-08-01]. – М.: Изд-во
стандартов, 1981. – 4 с.
Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб : ГОСТ
17.4.3.01-83. - [Введен с 1984-07-01]. – М.: Стандартинформ, 2004. – 4 с.
Охрана природы. Почва. Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа : ГОСТ
17.4.4.02-84. - [Введен с 1986-01-01]. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 8 с.
Охорона довкілля. Рекультивація земель під час спорудження
свердловин на нафту і газ. СОУ 73.1-41 11.00.02:2011. - [Чинний від
2011.03.23]. – К.: Держгеослужба України, 2011. 37 с. - (Стандарт Державної
служби геології та надр України).
Охорона довкілля. Оцінка забруднення ґрунтів та визначення втрат
сільськогосподарського виробництва внаслідок погіршення якості земельних
ділянок під час спорудження нафтових і газових свердловин. СОУ 73.1-4110.01:2004. - [Чинний від 2004.06.15]. – К.: Держкомприродресурсів України,
2004. - ІІІ, 32 с.. - (Стандарт Державного комітету природних ресурсів
України).
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Методика
проведення
агрохімічної
паспортизації
земель
сільськогосподарського призначення (керівний нормативний документ) / за
ред. Яцука І.П., Балюка С.А. - Київ. - 2013. - 104 с.
Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика виконання вимірювань
масової концентрації нафтопродуктів у пробах поверхневих, підземних та
зворотних вод гравіметричним методом у діапазоні від 1 мг/дм3 до 1000
мг/дм3 включно: МВВ № 081/12-0645-09. – Харків: УкрНДІЕП, 2009.
Вода питьевая, поверхностная, сточная. Методика выполнения
измерений массовой концентрации предельных углеводородов в
поверхностных, питьевых и сточных водах методом газовой хроматографии :
МВИ № 18-08.- Аттестована ХГЦСМС, 1998.
Методика
екстракційно-фотометричного
визначення
аніонних
поверхнево-активних речовин (АПАР) з метиленовим блакитним у
природних та стічних водах: КНД 211.1.4.017-95. - [Чинний від 1995.07.01]. –
Госкомгидромет, 1995. - (керівний нормативний документ).
Руководство по контролю загрязнения атмосферы: РД 52.04.186-89. [Чинний від 1989.06.01 до 2025.01.01 згідно наказу Державної служби
України з надзвичайних ситуацій від 31.08.2017 № 473]. – М.:
Госкомгидромет, 1989. - (керівний нормативний документ).
Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в
атмосферному повітрі населених місць: Затверджено: т.в.о. головного
державного санітарного лікаря України 03.03.2015 року.
НРБУ-97. Постанова № 62 від 01.12.97 р. Головного державного
санітарного лікаря України від «Про введення в дію Державних гігієнічних
нормативів «Норми радіаційної безпеки України».
ДБН В.1.4. – 2.01. – 97. Державні будiвельні норми України «Система
норм та правил зниження рiвня iонiзуючих випромiнювань природних
радiонуклiдiв в будiвництвi. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та
об'єктiв будiвництва». - [Чинний від 1998.01.01]. - Держкоммiстобудування
України,
Київ.
1997.
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2 МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Згідно з договором № 10/20 від 10 лютого 2020 р. «Моніторинг
навколишнього середовища території виробничої діяльності Представництва
«РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» на 2020 рік» досліджено
хімічний склад підземних та поверхневих вод, встановлено показники якості
ґрунтів, повітря, радіаційного стану, визначено біорізноманіття на території
Свиридівського

ГКР

та

Мехедівсько-Голотвищинського НГКР

тощо.

Методика досліджень базується на порівнянні за відібраними критеріями
території

об’єктів

ПЕТРОЛЕУМ

виробничої

діяльності

КОРПОРЕЙШН

Представництва

ЛІМІТЕД»

із

«РЕГАЛ

оточуючими

сільськогосподарськими угіддями та з природними лісовими територіями. З
цією метою під час І етапу досліджень 2020 р., (початок травня 2020 р.) було
відібрано 87 проб ґрунту із 29 об’єктів, серед яких:
- територія Мехедівсько-Голотовщинського НГКР:
свердловини № 4 Мехедівська (спеціальна (для повернення СПВ), № 102
Мехедівська ІГ (інгібіторне господарство), № 103 Мехедівська, № 120
Мехедівська, перспективна свердловина № 119 Мехедівська (у процесі
буріння), Мехедівсько-Голотовщинська Тимчасова замірна сепараційна
установка (ТЗСУ);
- територія Свиридівського ГКР:
свердловини № 6 Свиридівська, № 12 Свиридівська, № 58 Свиридівська,
№ 61 Свиридівська ІГ (інгібіторне господарство), № 66 Свиридівська; УППГ3 Свиридівська (установка попередньої підготовки газу), перспективні
свердловини № 25 Свиридівська і № 54 Свиридівська, № 4-біс Свиридівська.
-фонові ділянки на відстані близько 200 - 300 м із ідентичними
умовами та на природних територіях: лісових угіддях урочища Крупське,
балці біля свердловини № 102 Мехедівська ІГ та у заплавному лісі біля річки
Суха Лохвиця.

15

Приклади розташування місць відбору проб ґрунтів показано на
рисунках 2.1 і 2.2. Для відбору проб ґрунтів використовували бур
ґрунтовий, стрічку вимірювальну металеву та GPS-навігатор.
Проби було запаковано в паперові пакети. Закладання ґрунтових
розрізів та відбір зразків проводили за ДСТУ 7535:2014 та ДСТУ ISO
16133:2005; ДСТУ 4287:2004; ДСТУ ISO 10381-1:2004; ДСТУ ISO 103812:2004; ДСТУ ISO 10381-5:2009; ДСТУ 7243:2011 (табл. 2.1).

Рисунок 2.1 Схема відбору проб ґрунтів та води на території балки,
що прилягає до Мехедівсько-Голотовщинської Тимчасової замірної
сепараційної установки (ТЗСУ)
Визначення агрохімічних показників ґрунту здійснювали за ДСТУ
4289, ДСТУ 4729:2007 та ДСТУ 4115-2002.
Щільність складення ґрунту визначали методом ріжучого кільця за
ДСТУ ISO 11272:2001. Водно-фізичні властивості ґрунту (гідрофобність)
досліджено за методикою Doerr, 2000 [1], що базується на визначенні часу
всмоктування 3 крапель дистильованої води об’ємом 50 µl на вирівняну
поверхню гомогенізованого зразка ґрунту при постійній температурі та
вологості повітря на рівні 45 – 55 %.
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Рисунок 2.2 Розташування розрізів (точок відбору) зразків біля
свердловини № 120 Мехедівська
Відбір зразків води проводили у відповідності до ДСТУ ISO 566711:2005; ДСТУ ISO 5667-4-2003; ДСТУ ISO 5667-14:2005; ДСТУ ISO 56676-2001; ДСТУ ISO 5667-14:2005 за наступною схемою – 3 зразки зі
спостережних свердловин на об’єктах діяльності Представництва «РЕГАЛ
ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» (ще у 2-х — немає води), 3
зразки з природних водотоків (річки Суха Лохвиця), 2 зразки зі ставків, 1
зразок із болота на території балки, що прилягає до МехедівськоГолотовщинської ТЗСУ. Також відбирали воду в джерелах та колодязях
населення (села Дереківщина, Яхники та Мехедівка) та на території УППГ3 Свиридівська.
Крім того, досліджено склад та властивості артезіанської води та
супутньої пластової води, яка закачується через свердловину № 4
Мехедівська (спеціальна (для повернення СПВ). Загальна кількість точок
спостереження – 16. Опис місць відбору наведено в таблиці 2.2. Хімічний
склад ґрунтових, поверхневих та супутніх пластових вод визначали за
методикою М.Г. Курлова, наведеній у книзі Н.В. Дубей [2]. Вимірювання
глибини ґрунтових вод проведено за допомогою вимірювальної металевої
стрічки (детальніше у розд. 4)
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Таблиця 2.1. Польові та аналітичні методи досліджень
Метод
1
Закладання та опис ґрунтових розрізів

Нормативна документація
2
ДСТУ 7535:2014

Відбір зразків ґрунту

ДСТУ ISO 16133:2005; ДСТУ 4287:2004; ДСТУ ISO
10381-1:2004; ДСТУ ISO 10381-2:2004; ДСТУ ISO
10381-5:2009; ДСТУ 7243:2011
ДСТУ ISO 5667-11:2005; ДСТУ ISO 5667-4-2003;
ДСТУ ISO 5667-14:2005; ДСТУ ISO 5667-6-2001;
ДСТУ ISO 5667-14:2005
ДСТУ ISO 23611-1:2009; ДСТУ ISO 11268-3:2005

Відбір зразків води
Біомоніторинг ґрунтової фауни
Визначення біорізноманіття мікрофлори
за еколого-трофічними групами
мікроорганізмів у ґрунтах
Визначення вмісту органічної речовини
у ґрунтах
Визначення вмісту рухомих сполук
фосфору і калію у ґрунтах за методом
Чирикова
Визначення водно-фізичних
властивостей ґрунту (гідрофобність)
Визначення щільності складення ґрунту
Визначення вмісту нафтопродуктів у
ґрунті
Визначення катіонно-аніонного складу
зразків води
Визначення рН зразків води
Визначення вмісту рухомих сполук
важких металів (Cd, Cr, Pb) у воді
Визначення вмісту нафтопродуктів у
воді
Визначення вмісту ПАР у воді
Визначення вмісту забруднюючих
речовин у атмосферному повітрі
Визначення потужності поглиненої дози
зовнішнього гама –випромінювання

ДСТУ 7847:2015
ДСТУ 4289:2004
ДСТУ 4115-2002

Doerr S.H., Shakesby R.A., Walsh R.P.D. Soil water
repellency: its causes, characteristics and hydrogeomorphological significance // Earth Science
Reviews. 2000. – Vol. 51. – PP. 33-65
ДСТУ ISO 11272:2001
МВИ Методика выполнения измерений массовой
концентрации предельных углеводородов в почве
методом газовой хроматографии. Аттестована
ХГЦСМС, 1998.
ДСТУ 7943:2015; ДСТУ 7908:2015; ДСТУ
7909:2015; ДСТУ 4729:2007; ДСТУ 7944:2015;
ДСТУ 7945:2015; ДСТУ 7525:2014
ДСТУ 4077-2001 (ISO 10523:1994, MOD)
ДСТУ 4770.3:2007; ДСТУ 4770.8:2007; ДСТУ
4770.9:2007; ДСТУ 7525:2014
МВИ № 18-08; МВВ № 081/12-0645-09
КНД 211.1.4.017-95
РД 52.04.186-89
НРБУ-97; ДБН В.1.4. – 2.01. – 97

Катіонно-аніонний склад зразків води встановлено за ДСТУ
7943:2015; ДСТУ 7908:2015; ДСТУ 7909:2015; ДСТУ 4729:2007; ДСТУ
7944:2015;

ДСТУ

7945:2015;

ДСТУ

7525:2014,

уміст

нітратів

-

потенціометричним методом. Відповідно до вимог чинного ДСанПіН
2.2.4-171-10 лабораторією ТОВ «Харківський науковий центр військової
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екології» (Свідоцтво № 01-0176/2017 від 01.12.2017 р.) визначено вміст у
воді нафтопродуктів і аніонних поверхнево активних речовин (ПАР), а
також встановлено вміст нафтопродуктів у ґрунтових зразках, відібраних
на території балки, що прилягає до Мехедівсько-Голотовщинської ТЗСУ.
Таблиця 2.2. Об’єкти спостережної мережі
№

Обєкт, свердловина

Місце розташування
Свиридівське ГКР

№6 Свиридівська джерело

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

урочище Крупське, поблизу свердловини №
6 Свиридівська
Спостережна свердловина № 5
на
території
свердловини
№
61
Свиридівська ІГ
Ставок с. Дереківщина
с. Дереківщина
Колодязь с. Дереківщина
с. Дереківщина
Колодязь с. Яхники
с. Яхники
Колодязь УППГ-3 Свиридівська
УППГ-3 Свиридівська
р. Суха Лохвиця, с. Харківці
поблизу с. Харківці
Мехедівсько-Голотвщинське НГКР
Спостережна свердловина № 1
на території свердловини № 4 Мехедівська
спеціальна (для повернення СПВ)
Спостережна свердловина № 2
на території скидної свердловини № 4
Мехедівська спеціальна (для повернення
СПВ)
Спостережна свердловина № 3
на території скидної свердловини № 4
Мехедівська спеціальна (для повернення
СПВ)
Спостережна свердловина № 4
на
території
свердловини
№
102
Мехедівська ІГ
р. Суха Лохвиця
с. Берберинці
р. Суха Лохвиця, фон
с. Білоусівка
Колодязь с. Мехедівка
с. Мехедівка
Ставок с. Озерне
с. Озерне
Артезіанська свердловина
на території Мехедівсько-Голотовшинської
водопостачання
ТЗСУ
Водогін
с.
Мехедівка,
що с. Мехедівка
запезпечується з артезианської
свердловини
Супутньо-пластові води
на території свердловини № 4 Мехедівська
спеціальна (для повернення СПВ)
Болото на дні балки
На території балки, що прилягає до
Мехедівсько-Голотовщинської ТЗСУ

Аналізи

проведено

за

допомогою

газової

хроматографії,

гравіметричного методу (МВИ № 18-08; МВВ № 081/12-0645-09 тощо) та
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екстракційно-фотометричного методу (КНД 211.1.4.017-95) відповідно.
Уміст важких металів у воді аналізувався після випаровування та
розчинення осаду 10% розчином HCl із подальшим визначенням за
допомогою атомно-абсорбційної спектрофотометрії.
Ґрунтовий покрив території діяльності Представництва «РЕГАЛ
ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» представлений комплексом
сірих лісових ґрунтів (шифр на карті 18) та їх оглеєних підвидів (шифр 22),
темно-сірих опідзолених ґрунтів (19), чорноземів опідзолених (20), в тому
числі реградованих (30) та чорноземів типових (шифр 40) і їх
карбонатними та вилугуваними підвидами (шифри 41 і 42 відповідно) (рис.
2.3), які є досить поширеними в Лісостеповій зоні та характеризуються
сприятливими

властивостями

для

більшості

вирощуваних

сільськогосподарських культур. Усі вищенаведені типи ґрунтів утворилися
переважно на лесових породах (L). Інші типи ґрунтів займають невелику
площу і пов’язані із наявністю перезволоження в низинах та, особливо, у
заплавах річок – лучні слабо солонцюваті ґрунти (шифр 127) та лучноболотні солонцюваті ґрунти (шифр 132) (рис. 2.3).
Місця дослідження стану природного біорізноманіття на території
виробничої

діяльності

Представництва

«РЕГАЛ

ПЕТРОЛЕУМ

КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» зображено на рисунку 2.4.
Дослідження

стану

природної

рослинності

проведено

шляхом

фітоценологічних спостережень за [3-6] (Байрак О.М. та ін., 2003; Червона
книга України. Рослинний світ., 2009; Фельбаба-Клушина Л.М., Комендар
В.І., 2001) та ідентифікацією за допомогою загальноприйнятих визначників
вищих рослин, довідників, атласів тощо [7-10].
До уваги було взято спектр видів рослин, що сумісно зростають на
однорідних

ділянках,

які

характеризуються

подібними

ґрунтово-

кліматичними умовами та потенційно можливим впливом антропогенного
фактору. Відповідно сукупність рослин характеризується певним складом,
будовою та співвідношеннями видів рослин та умов їх зростання.
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Рисунок
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Ботанічні дослідження здійснено за загальноприйнятими у фітоценології
методиками із виявленням угруповань рослин, складанням флористичних
списків тощо. Визначення видового складу трав’яних рослин, чагарників і
деревних рослин, їх поширення на моніторингових ділянках проводили в
межах Полтавської області під час польових обстежень.
Польові обстеження проводились маршрутно-експедиційним методом зі
складанням загальних переліків виявлених рослин та гербарію.
Назви видів рослин уточнено відповідно до відомих словників та
довідників [11, 12].
Созологічну оцінку рослинних угруповань проведено на підставі
параметру рідкісність. Охоронний статус видів встановлений за Червоною
книгою України [9], Переліком регіонально рідкісних рослин Полтавської
області 2001 р. (Офіційні переліки…, 2012).
Моніторингові дослідження рослинних асоціацій у 1 етапі 2020 році
здійснено в аналогічні терміни виконання з 1 етапом 2019 р., проте за
рахунок більш ранньої весни спостерігалось цвітіння дещо інших видів
рослин [13].
Об’єкти дослідження: урочище Крупське (лісовий заказник місцевого
значення) – лісовий масив природного походження; азональний заплавний
широколистяний ліс та байрак, що росте природно у степових балках.
Стан ґрунтових безхребетних визначено у відповідності до ДСТУ ISO
23611-1:2009 із використанням кількісних показників (чисельність, біомаса)
у польових умовах (рис. 2.5).
Мікробіологічні дослідження проводили у пробах ґрунту, відібраних із
шару 0 – 25 см ґрунту території свердловин № 4 Мехедівська спеціальна (для
повернення СПВ), № 6 Свиридівська, № 61 Свиридівська ІГ, № 102
Мехедівська ІГ, № 109 Мехедівська, № 120 Мехедівська і УППГ-3,
заплавного лісу р. Стара Лохвиця і аналогічних фонових ґрунтів.
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Рисунок 2.4 Місця дослідження стану природного біорізноманіття на території виробничої діяльності
Представництва

«РЕГАЛ

ПЕТРОЛЕУМ

КОРПОРЕЙШН

ЛІМІТЕД»
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Рисунок 2.5 Визначення біомаси земляних черв’яків у польових умовах
Визначення

біорізноманіття

мікрофлори

за

еколого-трофічними

групами мікроорганізмів у ґрунтах проведено методом посіву на тверде
агаризоване живильне середовище у відповідності до ДСТУ 7847:2015 та
інтерпретацією результатів як за абсолютною чисельністю, так і за
відносними «сумарним біологічним показником» та «показником біологічної
деградації».
У зразках ґрунту визначали такі біологічні показники:
 чисельність основних груп мікрофлори методом мікробіологічного
посіву ґрунтової суспензії відповідного розведення на тверді агаризовані
поживні середовища (за ДСТУ 7847:2015 та [14-16]): органотрофних бактерій
– на м’ясо-пептоновий агар (МПА), мікроорганізмів, що засвоюють азот
мінеральних сполук, і актиноміцетів – на крохмаль-амонійний агар (КАА),
оліготрофних мікроорганізмів – на голодний агар (ГА), грибів – на
середовище Ріхтера, азотобактера – на середовище Ешбі з додаванням
мікроелементів, (повторність 4-кратна: кожен ґрунтовий зразок висівався на
кожне живильне середовище на 4 паралельні чашки Петрі, для азотобактера
повторність 3-кратна);
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 розрахункові показники, зокрема мінералізації – за співвідношенням
окремих груп мікроорганізмів [17], сумарний біологічний показник (СБП) і
показник біологічної деградації ґрунту (ПБД) – методом відносних величин
за Дж. Ацці [18];
Статистичну обробку отриманих результатів здійснено за допомогою
пакетів програм STATISTICA 10.0, Exсеl та Dospehov. Інтерполяцію даних та
побудову картосхем проведено за допомогою програмного пакету MapInfo
Professional 11.0.
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3 РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ
Кожному зональному типу ґрунту притаманні певні властивості (вміст
органічної речовини, реакція середовища, сольовий та мікроелементний
склад, структура та інше), що пояснюється генетичними закономірностями
його формування. Для визначення змін властивостей ґрунтів внаслідок робіт
із

спорудження

свердловин,

наступної

рекультивації

та

видобутку

вуглеводнів визначали будову профілю рекультивованих та природних
ґрунтів, вміст гумусу та доступних поживних речовин, наявність таких
забруднювачів, як важкі метали, засоленість тощо.
3.1 Морфолого-генетичний профіль ґрунтів
Свердловина
№
12
Свиридівська,
рекультизем:
0 – 32 см – орний, темно-бурого кольору,
пухкий, вологий, грудкувато-зернистої
структури,
рівномірний,
із
різким
переходом до нижнього;
33 – 51 см – темно-сірого кольору; злитий,
щільний, із вкрапленнями більш світлого
матеріалу, із різким переходом до
нижнього;
52 – 62 см – бурого кольору,
нерівномірний,
плямистий,
щільний,
брилистий, із вкрапленнями матеріалу
більш темного кольору, свіжий, перехід
різкий;
63 - 101 см – лесовидний суглинок
палевого
кольору,
рівномірного
забарвлення, пухкий, вологий.

У відповідності до СОУ 73.1-41-11.00.02:2011 норма зняття гумусового
шару ґрунту залежить від його товщини, проте не повинна перевищувати
0,6 м і лише в окремих випадках він становить 0,8 – 1,0 м. В той же час за
даним галузевим стандартом чорноземні ґрунти вважаються цілком

26

придатними до етапу біологічної рекультивації, якщо потужність нанесеного
родючого шару ґрунту є не меншою 50 см. Будова профілю ґрунту на ділянці
свердловини № 12 Свиридівська свідчить про належно проведену технічну
рекультивацію, а саме: повернення гумусового шару ґрунтів у відповідності
до СОУ 73.1-41 11.00.02:2011. Ознаки будови профілю природних ґрунтів
відповідають

особливостям

їх

генезису

та

зональним

аспектам

ґрунтоутворення.

3.2. Агрохімічні характеристики ґрунтів
Результати визначення вмісту гумусу та поживних речовин (рухомого
фосфору та обмінного калію), як основних показників родючості ґрунту, за
результатами досліджень 2019 - 2020 рр. дозволяють оцінити тенденції зміни
їх параметрів в часі.
За результатами визначення І етапу 2020 р. уміст гумусу варіює в 020 см шарі рекультивованих ґрунтів від 1,2% до 3,9%, у шарі 20-40 см від
0,9 % до 3,3 %, у шарі 40-60 см від 0,6 % до 2,6 %. У ґрунтах під ріллею він
коливається в 0-20 см шарі від 1,6 до 5,3 %, у шарі 20-40 см від 1,1% до 3,9 %,
у шарі 40-60 см від 0,7 % до 3,1 %. У ґрунтах лісових угідь вміст гумусу
змінюється в 0-20 см шарі від 1,2% до 4,7 %, у шарі 20-40 см від 0,9 % до
1,9 %, у шарі 40-60 см від 1,4 % до 2,3 % (Додаток А).
Середній вміст гумусу у верхньому шарі рекультивованих ґрунтів
поблизу

об’єктів

виробничої

діяльності

Представництва

«РЕГАЛ

ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» складає 2,3 ± 0,2 % (середнє ±
помилка середнього), тобто він практично такий самий, як і у 2019 р.
(рис. 3.1). Його значення у шарі 0-20 см ґрунтів ріллі та лісових ґрунтів також
суттєво не змінились і становлять 2,9 ± 0,3 % та 3,0 ± 1,5 % відповідно.
Відносно низьким є вміст гумусу у шарі ґрунту 0-20 см поблизу
свердловини № 61 Свиридівська (1,2 %) та у фоновому ґрунті під ріллею
(1,6 %), що цілком узгоджується з даними 2019 р. Залишається невисоким і
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вміст органічної речовини в ґрунті поблизу свердловини № 66 Свиридівська,
№ 6 Свиридівська та УППГ-3 Свиридівська. Як і в 2019 р. в інших
рекультиземах та ґрунтах відповідних фонових ділянок не спостерігається
суттєвих відмінностей від фонових ґрунтів (ріллі) за вмістом гумусу у шарі 020 см.
Незмінно високим є вміст гумусу в шарі 0-20 см рекультизему та на
фоновій ділянці свердловини № 103 Мехедівська (3,9 % та 4,0% відповідно).
У ґрунті балки ТЗСУ значення показника становлять 3,7 %, у 0-20 см шарі
ґрунту в зоні розсіювання факелу Мехедівсько-Голотовщинської ТЗСУ —
2,5 %. У шарі ґрунту 0-20 см свердловини № 4-біс Свиридівська вміст гумусу
становить 2,26 % (Додаток А).
3,5

3,125

Вміст гумусу, %

3,0
2,5

2,61
2,4
2,336363636

2,8

3,3
3

2,9

2,3

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Рекультиземи
Весна 2019 р.

Рілля
Осінь 2019

Ліс
Весна 2020 р.

Рис. 3.1. Уміст гумусу у верхньому шарі ґрунту на території
виробничої
діяльності
Представництва
«РЕГАЛ
ПЕТРОЛЕУМ
КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД»
У шарі 20 - 40 см вміст органічної речовини в рекультивованих ґрунтах
дорівнює 1,8 ± 0,2 %, у ґрунтах сільськогосподарських угідь – 2,0 ± 0,3 %, у
лісових ґрунтах – у середньому 1,4 ± 0,2 %. Можна стверджувати, що у
цьому шарі вміст гумусу у ґрунтах всіх угідь в середньому практично не
змінився щодо весняних даних 2019 р.
Не відмічено істотних відхилень і для нижнього 40-60 см шару
досліджуваних ґрунтів, де середній уміст гумусу має закономірно менші
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значення. Так, у ґрунті біля свердловини № 4-біс Свиридівська він складає
0,86 %. Загалом у рекультиземних ґрунтах параметри показника становлять
1,4 ± 0,2 %, у ґрунтах ріллі – 1,5 ± 0,2 %, у лісових ґрунтах – 1,7 ± 0,3 %.
Рухомий фосфор.
Вміст рухомих форм фосфору в рекультивованих ґрунтах та фонових
ґрунтах ріллі за результатами визначень навесні 2020 р. практично не
змінився (Додаток А, рис. 3.2). Дещо збільшився вміст рухомих форм
фосфору у природних непорушених ґрунтах.
У поверхневому шарі 0-20 см середній вміст рухомих сполук фосфору
у рекультивованих ґрунтах (158 ± 24 мг/кг) є аналогічним ґрунтам ріллі - 165
± 24 мг/кг (різниця у межах статистичної похибки). Вирівнялись значення
вмісту рухомих форм фосфору у пробах рекультивованого ґрунту, відібраних
біля свердловини № 58 Свиридівська та у пробах фонового ґрунту,
відібраного у балці ТЗСУ. Зафіксовано зменшення величин показника у
ґрунтах поблизу свердловини № 120 Мехедівська та балки ТЗСУ (65,5 мг/кг
та 73,9 мг/кг відповідно), а також рекультивованого ґрунту біля свердловини
№ 58 Свиридівська (388 мг/кг) і у лісових ґрунтах – 97,0 ± 24 мг/кг, що,
вочевидь, свідчить про фіксацію фосфору колоїдним комплексом ґрунту та
його перехід до важкорозчинних форм. При цьому рекультиземи та фонові
ґрунти ріллі в середньому можна віднести до категорії високої забезпеченості
рухомими формами фосфору, а природні непорушені ґрунти – до категорії
середньої забезпеченості. У той же час, дуже висока забезпеченість
фосфором (206,67 мг/кг) відмічається у ґрунті на майданчику свердловини
№ 4-біс Свиридівська.
У шарі 20-40 см вміст рухомих форм фосфору склав 128 ± 25 мг/кг, що
відповідає підвищеній категорії забезпеченості ґрунтів (табл. 3.1). При цьому,
більшість рекультивованих ґрунтів в шарі 20-40 см в середньому належать до
категорії підвищеної забезпеченості.

Вміст рухомих форм фосфору, мг/кг

29
200
180
160

182

180
165

158

140
120

97

100
74

80
60
40
20
0
Рекультиземи
Ряд1

Рілля
Осінь 2019 р.

Ліс
Весна 2020 р.

Рисунок 3.2 Уміст рухомого фосфору у верхньому шарі ґрунту на
території виробничої діяльності Представництва «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ
КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД».

Таблиця 3.1. Групування ґрунтів за вмістом рухомих форм азоту,
фосфору та калію*
Категорія
забезпеченості
дуже низька
низька
середня
підвищена
висока
дуже висока

Вміст поживних речовин, мг/кг ґрунту
N мінеральний
Р2О5,
К2О,
(NH4+ + NO3-)
метод Чирикова
метод Чирикова
< 11
< 21
< 21
11 - 15
21 - 50
21 - 40
16 - 24
51 - 100
41 - 80
25 - 30
101 - 150
81 - 120
31 - 35
151 - 200
121 - 180
> 35
> 200
> 180

* - Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення (керівний
нормативний документ) / за ред. Яцука І.П., Балюка С.А. - Київ. - 2013. - 104 с.

Нижчі параметри показника мають ґрунти поблизу свердловини № 102
Мехедівська ІГ – 58,1 мг/кг, поблизу свердловини № 120 Мехедівська –
45,2 мг/кг та у балці ТЗСУ – 78,7 мг/кг (Додаток А). Ці ґрунти у шарі 20-40
см належать до категорії середньої забезпеченості рухомими формами
фосфору.
Забезпеченість ґрунтів ріллі дослідженої території рухомими формами
фосфору в шарі 20-40 см оцінюється як висока (табл. 3.1). Уміст рухомих
форм фосфору у шарі 20-40 см непорушених природних ґрунтів варіює в
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межах від 50 мг/кг (балка нижче свердловини № 102 Мехедівська) до 181 мг/кг
(лісовий ґрунт, урочище Крупське).
У шарі 40-60 см середній вміст рухомих форм фосфору практично
аналогічний шару 20-40 см. У рекультиземах він складає – 124 ± 23 мг/кг, що
відповідає категорії підвищеної забезпеченості ґрунтів цим елементом
живлення рослин (табл. 3.1). Ґрунти ріллі у шарі 40-60 см містять в
середньому 132 ± 15 мг/кг, їх також можна віднести до категорії підвищеної
забезпеченості цим елементом. Шар 40-60 см лісових ґрунтів містить
найменше рухомого фосфору порівняно з рекультиземами та ґрунтами під
ріллею. Середній вміст рухомих форм цього елемента у них складає 42,9 ±
6,3 мг/кг. Це свідчить про збагаченість шару 40-60 см рекультиземів та
фонових ґрунтів ріллі доступними для живлення сільськогосподарських
культур формами фосфору за рахунок удобрення.
Таким чином, більшість обстежених ґрунтів має підвищену, високу або
дуже високу забезпеченість рухомими формами фосфору, що може свідчити
про високу ефективність меліоративних та агротехнічних заходів, які
проводили на рекультивованих ґрунтах та ріллі, а також про високу
природну родючість ґрунтів обстеженої території (ґрунти лісів).
Вміст рухомих форм калію в ґрунтах обстеженої території варіює в
дуже широких межах – від 36,2 мг/кг до 589 мг/кг. У поверхневому 0-20 см
шарі рекультивованих ґрунтів він складає 122 ± 20 мг/кг, що відповідає
високій категорії забезпеченості (рис. 3.3, табл. 3.1). Вміст рухомого К2О у
ґрунтах с.-г. угідь є майже ідентичним – 118 ± 18 мг/кг. Підвищений вміст
калію спостерігається також у лісових ґрунтах – 115 ± 20 мг/кг.
У шарі 0-20 см найвищий вміст рухомих форм калію зафіксований у
пробах рекультивованого ґрунту, відібраного поблизу свердловини № 102
Мехедівська ІГ (346 мг/кг), при цьому на фоновій ділянці вміст у цьому шарі
ґрунту рухомих форм калію суттєво менший (84,3 мг/кг) (Додаток А).
Спостерігаються випадки, коли вміст рухомих форм калію суттєво
перевищують фонові. Наприклад, у рекультиземі поблизу свердловини № 66
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Свиридівська міститься 114 мг/кг рухомих форм калію, а у фоновому ґрунті
ріллі – 75,3 мг/кг; у рекультивованому ґрунті поблизу свердловини № 103
Мехедівська – 145 мг/кг, а у фоновому ґрунті ріллі – 75,3 мг/кг. Досить часто
вміст рухомих сполук калію у рекультивованих та фонових ґрунтах
однаковий (наприклад, у рекультиземі поблизу свердловини № 12
Свиридівська – 121 мг/кг, і у ґрунті ріллі також 121 мг/кг) (Додаток А).
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Рисунок 3.3 Уміст рухомого калію в шарі 0-20 см ґрунтів на території
виробничої
діяльності
Представництва
«РЕГАЛ
ПЕТРОЛЕУМ
КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД»
У цілому, як і за результатами визначень попередніх років,
рекультивовані ґрунти мали найвищий вміст рухомого калію у всьому
профілі, що можна пояснити підйомом до поверхні більш глибоких
збагачених цим елементом шарів під час проведення рекультивації.
У шарі 20-40 см рекультиземів середній вміст рухомих сполук калію
становить 78,6 ± 11,6 мг/кг, що відноситься до категорії середньої
забезпеченості. Уміст рухомого К2О у шарі 20-40 см у ґрунтах с.-г. угідь та
лісових ґрунтів також характеризує їх як середньо забезпечені – 68,2 ± 7,8
мг/кг та 60,3 ± 3,0 мг/кг відповідно. У більшості випадків уміст цього
поживного елементу в шарі 20-40 см рекультивованих ґрунтів відповідає
фоновому або перевищує його. Так, у рекультиземі поблизу свердловини № 6
Свиридівська вміст рухомого К2О у шарі 20-40 см складає 51,2 мг/кг, а у
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фоновому ґрунті ріллі – 60,3 мг/кг (різниця у значеннях перебуває у межах
похибки

методу

виконання

вимірювання);

у

рекультиземі

поблизу

свердловини № 120 Мехедівська вміст рухомого К2О у шарі 20-40 см
становить 51,2 мг/кг, а у фоновому ґрунті ріллі – 54,2 мг/кг (різниця у
значеннях

також

перебуває

у

межах

похибки

методу

виконання

вимірювання). У рекультиземі на території свердловини № 61 Свиридівська
ІГ вміст рухомих форм калію перевищує вміст рухомого калію у фоновому
ґрунті (66,3 мг/кг); у рекультиземі поблизу свердловини № 102 Мехедівська
ІГ він дорівнює 157 мг/кг, що втричі перевищує фонове значення 47,2 мг/кг.
Це може бути

пов’язано з

внесенням

калійних

добрив

протягом

вегетаційного періоду 2019 р. (Додаток А).
Вміст рухомих сполук калію у шарі 40-60 см відповідає шару 20-40 см
для всіх типів угідь (різниця у середньому вмісті в межах статистичної
похибки). Наприклад, у ґрунті на майданчику свердловини № 4-біс він
становить 69,29 мг /кг ґрунту як у шарі 20-40 см, так і у шарі 40-60 см.
Здобуті результати свідчать про цілком сприятливий стан ґрунтів
поблизу

об’єктів

виробничої

діяльності

Представництва

«РЕГАЛ

ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» за агрохімічними показниками
родючості.

Можна

констатувати як відсутність

негативного впливу

виробництва на поживний режим ґрунтів, так і відсутність негативної
динаміки змін цих показників.
3.3 Фізичні та водно-фізичні характеристики ґрунтів
Відомо, що фізичні властивості ґрунтів мають важливе значення як для
аграрного виробництва, так і для здоров'я ґрунтів, оскільки характеризують
їх спроможність забезпечувати рослини водою, повітрям і необхідними
поживними речовинами. Одним з найвідоміших індикаторів фізичного стану
ґрунтів є щільність складення ґрунту, параметри якої формуються під
впливом специфічних ґрунтотворних процесів, гранулометричного складу,
умісту органічної речовини, структури ґрунту та ін. чинників, у тому числі,
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антропогенного походження. Цей показник є діагностичною ознакою
антропогенних змін стану ґрунту під впливом промислової та аграрної
діяльності. У виробничих умовах на його значення може впливати тиск
важкої техніки, характер механічного обробітку ґрунту, застосування добрив
і меліорантів, видовий склад вирощуваних культур та інші сучасні
агрозаходи. Для сірих лісових, темно-сірих опідзолених суглинистих ґрунтів,
чорноземів типових і опідзолених аналогічного гранулометричного складу
оптимальні показники щільності будови знаходяться в межах 1,1 – 1,4 г/см3
(ДСТУ 4362:2004), що забезпечує кореневій системі рослин доступ до
повітря, вологи і необхідних поживних речовин та, тим самим, формує
оптимальну

продуктивність

сільгоспкультур.

У

ґрунтів

легкого

гранулометричного складу з невеликим вмістом гумусу щільність складення
становить 1,3 – 1,6 г/см3.
Відповідно до СОУ 73.1-41 11.00.02:2011 дослідження параметрів
даного показника проведено за шарами ґрунту 0 – 20 та 20 – 40 см, у яких
знаходиться більша частина коріння рослин, і які зазнають найбільшого
впливу від навантаження важкої с.-г. техніки.
За результатами І етапу досліджень 2020 р. щільність складення ґрунту
на території виробничої діяльності Представництва «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ
КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» варіює в межах 0,81-1,47 г/см3 залежно від виду
угідь (Додаток Б, рис. 3.4-3.5).
Як і протягом попередніх років моніторингових досліджень (20182019 рр.), найменші значення щільності будови ґрунту властиві природним
лісовим ґрунтам (0,93-0,97 г/см3 у шарі ґрунту 0-20 см і 1,06-1,23 г/см3 у шарі
ґрунту 20-40 см). Утім, під час обстеження І етапу 2020 р. аналогічні
величини показника визначено також у ґрунтах на майданчиках свердловин
№ 4 Мехедівська (спеціальна для повернення СПВ) і № 58 Свиридівська
(0,98-1,07 у шарі ґрунту 0-20 см і 1,24 г/см3 у шарі ґрунту 20-40 см), а також у
балці поряд із ТЗСУ (0,81 і 1,13 г/см3 за шарами ґрунту 0-20 і 20-40 см
відповідно).
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Невисокі величини показника зафіксовано також на рекультивованих
ґрунтах поблизу свердловин № 120 Мехедівська (1,19 і 1,29 г/см3 за шарами
ґрунту 0-20 і 20-40 см відповідно).
Спостерігається відчутне зменшення щільності складення ґрунтів на
території свердловини № 6 Свиридівська. Співставлення даних аналізування
зразків ґрунту, відібраних під час обстежень навесні 2019-2020 рр. свідчить,
що за 1 рік розущільнення ґрунтів у шарі 0-20 см становило 0,15 г/см3, у шарі
20-40 см — 0,7 г/см3.
У цілому, можна стверджувати про загальну тенденцію позитивних
змін показника в шарі 0-20 см рекультивованих ґрунтів (рис. 5.4). У шарі 2040 см покращення стану щільності складення відзначено також у ґрунтах
свердловин № 66 Свиридівська, УППГ-3 Свиридівська і № 102 Мехедівська
ІГ.
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1 – свердловина № 66 Свиридівська; 2 – свердловина № 61 Свиридівська ІГ; 3 - УППГ-3 Свиридівська; 4 свердловина № 6 Свиридівська; 5 - свердловина № 12 Свиридівська; 6 - свердловина № 58 Свиридівська; 7 свердловина № 102 Мехедівська ІГ; 8 - свердловина № 4 Мехедівська (спеціальна (для повернення СПВ); 9 —
балка біля ТЗСУ; 10 - свердловина № 120 Мехедівська

Рисунок 3.4 Весняна динаміка ущільнення ґрунтів (г/см3) на території
виробничої
діяльності
Представництва
«РЕГАЛ
ПЕТРОЛЕУМ
КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» у шарі 0-20 см (2019-2020 рр.).
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Зростання щільності складення рекультивованих ґрунтів у шарі 2040 см виявлено біля свердловин № 61 Свиридівська ІГ та № 12 Свиридівська
(рис. 3.5), що може бути обумовлено неналежним сільськогосподарським
обробітком ґрунту. Це підтверджується даними щодо ущільнення фонових
ґрунтів (ріллі), у яких перевищення значень показника над рекультиземними
ґрунтами складає 0,05-0,06 г/см3.

Щільність складення ґрунту, г/см3

шар ґрунту 20-40 см
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
1

2

3

4

5

6

7

8

І етап 2020 р.

І етап 2019 р.

І етап 2020 р. фон

І етап 2019 р. фон

9

10

1 – свердловина № 66 Свиридівська; 2 – свердловина № 61 Свиридівська ІГ; 3 - УППГ-3 Свиридівська; 4 свердловина № 6 Свиридівська; 5 - свердловина № 12 Свиридівська; 6 - свердловина № 58 Свиридівська; 7 свердловина № 102 Мехедівська ІГ; 8 - свердловина № 4 Мехедівська (спеціальна (для повернення СПВ); 9 —
балка біля ТЗСУ; 10 - свердловина № 120 Мехедівська

Рисунок 3.5 Весняна динаміка ущільнення ґрунтів (г/см3) на території
виробничої
діяльності
Представництва
«РЕГАЛ
ПЕТРОЛЕУМ
КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» у шарі 20-40 см (2019-2020 рр.)
Загалом, щільність складення більшості обстежених ґрунтів на
території

виробничої

ПЕТРОЛЕУМ

діяльності

КОРПОРЕЙШН

ПРЕДСТАВНИЦТВА

ЛІМІТЕД»

за

результатами

«РЕГАЛ
І

етапу

обстеження 2020 р. залишається в межах оптимальних параметрів показника
відповідно до ДСТУ 4362:2004.
Як відомо, забруднення ґрунтів нафтопродуктами негативно впливає на
фізичний стан ґрунтів. За рахунок негативного гідрофобного ефекту
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вуглеводнів нафти зменшуються параметри повної, найменшої та капілярної
вологоємності, максимальної гігроскопічності ґрунту тощо. Такі негативні
наслідки можуть спостерігатись на протязі декількох років. Наприклад,
відомо, що забруднення ґрунту сирою нафтою в кількості 10 л/м2 призводить
до зменшення повної та найменшої вологоємності у 2,5 та 2,8 рази відповідно
[20]. Тому гідрофобність є одним з найбільш інформативних показників для
моніторингу змін водно-фізичних властивостей ґрунтів під впливом
діяльності підприємств нафтогазовидобувної галузі.
Дослідження проводили за методикою [1], що базується на часі
всмоктування 3 крапель води об’ємом 50 µl згладженою та гомогенізованою
поверхнею ґрунту. Градації для визначення класу гідрофобності наведено в
таблиці 3.2.
За результатами аналізування зразків ґрунту встановлено, що ґрунти
дослідженої

території

мають

оптимальні

параметри

гідрофобності

(Додаток Б, рис. 3.6).
Таблиця 3.2 Класифікація гідрофобності ґрунтів за швидкістю
всмоктування крапель [1].
Клас 0
Клас 1
Клас 2
Клас 3
Клас 4
Клас 5
Клас 6

Не гідрофобний ґрунт (до 5 с)
Слабко гідрофобний ґрунт (5 – 60 с)
Сильно гідрофобний ґрунт (60 – 600 с)
Дуже сильно гідрофобний ґрунт (600 – 3600 с)
Екстремально гідрофобний ґрунт (1 – 3 години)
Сильно екстремально гідрофобний ґрунт (3 – 6 годин)
Дуже екстремально гідрофобний ґрунт (більше 6 годин)
Поглинання крапель верхнім шаром рекультивованих ґрунтів у

середньому становило 1,23 с, фонових ґрунтів (рілля) – 1,13 с, лісових
ґрунтів – 1,30 с.
Сумарний час всмоктування 150 µl води у шарі ґрунту 20-40 см у
середньому відповідно склав: для рекультиземів - 1,27 с, для фонових ґрунтів
(рілля)- 1,07 с, для лісових ґрунтів — 1,00 с.
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Рисунок 3.6 Гідрофобність ґрунтів території виробничої діяльності
Представництва «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» (весна
2020 р.)
Таким чином, швидкість всмоктування крапель води в досліджених
пробах ґрунту становила значно менше 5 секунд, що дозволяє віднести всі
обстежені ґрунти до класу «Не гідрофобні ґрунти».
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Результати моніторингових досліджень за І етапом 2020 р. свідчать про
сприятливий фізичний стан ґрунтів території виробничої діяльності
ПРЕДСТАВНИЦТВА «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» та
підтверджують відсутність забруднення ґрунтів вуглеводнями.
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4 ГІДРОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ТА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
4.1 Хімічний склад води та рівень підземних вод Свиридівського
ГКР
За результатами обстеження, що проведене в на початку травня 2020 р.,
більшість зразків підземних та поверхневих вод на території Свиридівського
ГКР мають задовільний хімічний склад (табл. 4.1, рис. 4.1-4.2).
Води спостережних свердловин. На цій частині території виробничої
діяльності

Представництва

«РЕГАЛ

ПЕТРОЛЕУМ

КОРПОРЕЙШН

ЛІМІТЕД» розташована спостережна свердловина № 5, яка знаходиться на
території свердловини № 61 Свиридівська ІГ. Рівень ґрунтових вод під час І
етапу обстеження становив 11,70 м, що є дещо меншим за показники весни
2019 року – 11,25 м. Такі зміни можна пояснити відсутністю сталого
снігового покриву протягом зими 2019 – 2020 рр., що безумовно вплинуло на
рівень ґрунтових вод. Вода в цій свердловині є прісною за сухим залишком –
688,0 мг/л при ГДК для колодязів – 1500 мг/л (табл. 4.1). Якщо розглядати
річну динаміку, то можна констатувати невелике збільшення мінералізації
води за рахунок зниження рівня – з 636 до 688 мг/л [13]. Однак, із показників,
що регламентуються згідно з ДСанПін 2.2.4-171-10 у ґрунтових водах,
виявлено зниження вмісту нітратів – з 66,45 до 35,44 мг/л при нормі 50 мг/л,
що ймовірно пов’язано із зниженням інфільтрації через відсутність
сніготанення. За вмістом хлоридів, сульфатів, а також рН вода відповідає
встановленим нормативам. Варто відзначити присутність у воді заліза в
кількості 1,01 мг/л. Склад води є гідрокарбонатний магнієво-кальцієвий.
Підземні води. Особливості гідротермічних умов зими 2019 – 2020 рр.
вплинули і на якість інших досліджуваних підземних вод на території
Свиридівського ГКР, що представлені колодязями в селах Яхники та
Дереківщина, колодязем на території УППГ – 3, а також джерелом в
природному лісі урочища Крупське поблизу свердловини № 6 Свиридівська.
Для води з колодязя в селищі Яхники встановлено істотне покращення її
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хімічного складу - нітратів та загальна мінералізації знизилися практично до
рівня ГДК при попередніх 590,08 та 2207,0 мг/л відповідно. Склад цієї води є
гідрокарбонатно-сульфатним магнієво-кальцієвим. Такі результати можна
пояснити невеликою глибиною колодязя – рівень води становить 3,30 м,
глибина до дна – 4,98 м. Більш стабільний хімічний склад має вода з колодязя
на території УППГ-3 Свиридівська, що зумовлено його великою глибиною –
близько 46 м. Вона є прісною гідрокарбонатною кальцієво-магнієвою. Проте,
не дивлячись на невисокий вміст солей (сума їх становить 485,18 мг/л, сухий
залишок дорівнює 532,0 мг/л), зафіксовано підвищений вміст нітратів, що
дещо перевищує ГДК для питної води – 53,16 мг/л, що є ідентичним до
минулорічних результатів. Задовільною якістю характеризувалися зразки
води з колодязя в селі Дереківщина та з лісового джерела в урочищі Крупське
(табл. 4.1, рис 4.1). Вода з колодязя має гідрокарбонатно-хлоридний
кальцієво-магнієвий склад та невисоку мінералізацію – 873 мг/л за сухим
залишком, що перевищую минулорічній показник (728 мг/л). Вміст нітратів
знизився з 17,99 до 2,22 мг/л при ГДК для колодязів 50. Вміст хлоридів та
сульфатів також перебуває в межах норми – 194,98 та 167,89 мг/л відповідно.
За досліджуваними показниками дана вода відповідає вимогам для питного
водопостачання населенню, що свідчить про стабільність хімічного складу
вод на даній території та відсутності негативного впливу діяльності
Представництва. Рівень води в колодязі на момент відбору становив 14,60 м.
Подібні результати було отримано і для джерельної води – нами не було
виявлено перевищення вмісту жодного із показників при невисокій загальній
мінералізації на рівні 542 мг/л. За складом дана вода є гідрокарбонатною
магнієво-кальцієвою.
Поверхневі води. Зразки поверхневих вод на території Свиридівського
ГКР представлені водою зі ставка в с. Дереківщина та водою з річки Суха
Лохвиця, що була відібрана поблизу с. Харківці, де річка полишає межі
родовища. Вода із ставка мала близький до нейтрального рН – 7,30 та
гідрокарбонатний кальцієво-магнієвий склад. Невисокий вміст сульфатів,
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хлоридів та нітратів, а також невисока загальна мінералізація (326 мг/л)
дозволяють розглядати дану воду як потенційно придатну для господарських
потреб населення (рис. 4.2). Річкова вода мала близький до нейтрального рН
на рівні 6,89 та мінералізація на рівні 573 мг/л, що дещо вище за показник
минулорічної весни - 515 мг/л. Вмісту нітратів не виявлено. Склад води
гідрокарбонатний магнієво-кальцієвий.
4.2 Хімічний склад води та рівень підземних вод МехедівськоГолотвищинського НГКР
Якісний хімічний склад вод, у більшості випадків, був характерним і
для Мехедівсько-Голотвищинського НГКР.
Води спостережних свердловин. На цій частині території розташовано
спостережні свердловини №1, №2 та № 3 – які знаходяться на майданчику
свердловини № 4 Мехедівська спеціальна (для повернення СПВ) та
спостережна свердловина № 4 на території свердловини № 102 Мехедівська
ІГ. Безсніжна зима, а також рання і тепла весна 2020 року призвели до
значного зниження рівня ґрунтових вод – у спостережних свердловинах № 2
та № 3 на момент відбору вода була відсутня. Рівень води у спостережній
свердловині № 1 становить 8,90 м, що є найнижчим значенням за всю історію
спостережень. Дана вода має мінералізацію в межах вимог до води з
колодязів – 952,0 мг/л, однак було виявлено понаднормовий вміст нітратів –
69,11 мг/л, що імовірно пов’язано із застосуванням азотних добрив на
навколишніх полях. Перевищення вмісту інших компонентів не виявлено.
Хімічний склад води – хлоридно-гідрокарбонатний кальцієво-магнієвий.
Менш

відчутне

падіння

рівня

було

зафіксовано

для

спостережної

свердловини № 4 – 8,70 м на момент відбору, що пов’язано із гідрологічними
особливостями даної території, а саме наявністю неподалік подів, що
виступають

важливими

джерелами

живлення

підземних

вод.
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Таблиця 4.1 Хімічний склад води на території Свиридівського ГКР та Мехедівсько-Голотвищинського НГКР
(І етап 2020 р.)
CO32-

HCO3-

Cl-

SO42-

NO3-

Ca2+

Mg2+

Na+K

Fe(заг.)

pH

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7,30

-

518,67

42,54

Свиридівське ГКР
66,25
2,39
108,22

46,21

7,15

-

506,47

88,63

43,67

35,44

120,24

7,30

-

256,28

21,27

55,55

0,13

7,31

-

378,32

194,98

167,89

6,87

-

518,67

223,34

7,50

-

353,92

6,89

-

451,55

Місце відбору
Напрямок

Гли-

Σ
солей,
мг/л

Сухий
залишок,
мг/л

12

13

14

43,93

0,28

569,16

542,0

68,10

14,49

1,01

624,76

688,0

48,10

29,18

25,07

1,27

308,71

326,0

2,22

92,18

89,98

74,29

0,18

810,90

873,0

531,66

52,57

296,59

133,76

20,47

0,17

1517,60

1669,0

46,09

59,26

53,16

80,16

55,94

13,34

0,27

485,18

532,0

31,91

115,22

-

108,22

41,34

43,47

0,21

566,14

573,0

131,33

54,97

0,14

931,96

952,0

175,10

492,43

0,06

2110,20

2215,0

бина,
м
1
Св. №6
Свиридівська,
джерело
Спостережна
св №-5
Ставок
с. Дерковщина
Колодязь
с. Дереківщина
Колодязь с.
Яхники
УППГ-3
Свиридівська
Колодязь
р. С.Лохвиця,
с. Харківці

2

Мехедівсько-Голотовщинське НГКР
Спостережна
св. № 1
Спостережна
св. № 2
Спостережна
св №-3
Спостережна
св № - 4

6,79

-

598,0

205,61

71,60

69,11

100,20
немає води
немає води

7,14

-

1958,74

272,97

76,54

1,51

112,22
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Продовження таблиці 4.1
1

2

Балка нижче
МехедівськоГолотовщинського ТЗСУ
(болото)
р. С.Лохвиця,
с. Бербениці
р. С.Лохвиця,
с. Білоусівка
Колодязь
с. Мехедівка
Ставок
с. Озерне
Артезіанска
св.
Св.№ 4
Мехедівська
спеціальна
ГДК водопровідна*
ГДК
колодязі*

-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6,94

-

457,65

77,99

26,34

-

104,21

51,07

19,32

0,21

507,97

557,0

7,89

-

475,96

31,91

72,84

1,06

92,18

46,21

43,01

0,13

525,32

551,0

7,17

-

488,16

28,36

111,52

1,59

108,22

46,21

43,04

1,53

584,55

578,0

6,96

-

622,40

102,81

175,71

36,33

164,33

107,01

7,82

0,12

905,33

992,0

7,34

-

329,51

39,00

68,31

0,44

44,09

51,07

35,19

0,06

402,91

414,0

6,83

-

421,04

49,63

105,76
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Рисунок 4.1 Хімічний склад підземних вод на території Свиридівського ГКР та Мехедівсько-Голотовщинського НГКР (І
етап 2020 р.)
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Рисунок 4.2 Хімічний склад поверхневих вод на території Свиридівського ГКР та Мехедівсько-Голотовщинського НГКР
(І етап 2020 р.)
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Дана вода мала підвищену мінералізацію, як за сумою солей так і за
сухими залишком – 2110,20 та 2215,0 мг/л, що дещо перевищує минулорічні
показники (1895,43 та 2021,0 мг/л) відповідно. До того ж варто відзначити
високий, але в межах ГДК, вміст хлоридів - 272,97 мг/л при пороговому
значенні для колодязної води 350 мг/л. Нітрати перебувають у слідовій
кількості – 1,51 мг/л. Хімічний склад води є гідрокарбонатним магнієвонатрієвим.
Підземні води. Зразки підземних вод на території МехедівськоГолотовщинського НГКР, окрім свердловин спостережної мережі, було
представлено колодязем в с. Мехедівка та артезіанською свердловиною на
території Мехедівсько-Голотовщинської ТЗСУ. Рівень ґрунтових вод в
колодязі на момент відбору становить 5,10 м, в минулий рік – 4,1. Однак, із
падінням рівня хімічний склад води істотно покращився, що імовірно
пов’язано із зниженням інфільтрації, яке викликане посухою. Даний зразок
води має мінералізацію 992,0 мг/л, що перебуває в межах вимог нормативних
документів, хімічний склад - гідрокарбонатний кальцієво-магнієвий. Окремо
варто відзначити зниження вмісту нітратів з 590,08 до 36,33 мг/л, що
відповідає вимогам навіть питного водопостачання. Перевищення вмісту
хлоридів та сульфатів не виявлено. Склад та мінералізація артезіанської води
– навпаки, є значно більш стабільним. Сухий залишок дорівнює 528 мг/л, що
відрізняється від минулорічного результату (533 мг/л) лише в межах похибки
методу визначення. Дана вода має невисокий вміст хлоридів, сульфатів та
майже не містить нітратів, її хімічний склад є гідрокарбонатним натрієвокальцієвим. Варто відмітити лише наявність високої концентрації заліза –
9,82 мг/л, що взагалі притаманне для вод із глибинних горизонтів.
Стабільність складу та властивостей артезіанської води свідчить про
відсутність негативного впливу діяльності із видобутку вуглеводнів на
глибокі

водоносні

горизонти.
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Поверхневі води. Зразки поверхневих вод на території МехедівськоГолотовщинського НГКР були представлені водою з річки Суха Лохвиця, яку
відбирали в селах Білоусівка та Бербениці, ставком у селі Озерне а також
водою

з

болота,

що

розташовано

в

балці

нижче

Мехедівсько-

Голотовщинської ТЗСУ. Вода зі ставка мала показник рН 7,34 та невисоку
мінералізацію – 414 мг/л, у хімічному складі домінують гідрокарбонати
кальцію та магнію. Вміст хлоридів, сульфатів та нітратів є невисоким – 39,0,
68,31 та 0,44 мг/л відповідно. Отримані результати добре збігаються із
показниками отриманими минулорічною весною, що засвідчує відсутність
накопичення шкідливих електролітів у воді ставка. Фоновий зразок річкової
води, що відбирався в с. Білоусівка є прісним – сухий залишок становить
578 мг/л, її хімічний склад є гідрокарбонатним магнієво-кальцієвим. Вміст
нітратів є незначним – 1,59 мг/л при ГДК 50 мг/л. Аналогічні результати були
зафіксовані і нижче за течією річки у с. Бербениці. Мінералізація води є
трохи меншою за фонову – 551,0 мг/л, у хімічному складі превалюють
гідрокарбонати магнію та кальцію. Перевищення за вмістом хлоридів і
сульфатів відсутнє. Якщо враховувати результати аналізу річкової води у
селищі Харківці, де вода полишає межі родовища можна констатувати
відсутність міграції шкідливих солей із річковою водою. Вода з болота, що
розташоване в безпосередній близькості від Мехедівсько-Голотовщинської
ТЗСУ має нейтральний рН (6,94) та є прісною – загальна мінералізація
становить 557 мг/л, що свідчить про живлення болота насамперед
атмосферними опадами. Перевищення вмісту нітратів, хлоридів та сульфатів
не виявлено. Хімічний склад води є гідрокарбонатним магнієво-кальцієвим.
Супутньо-пластові

води.

Протягом

кожного

етапу

також

досліджуються склад супутньо-пластових вод, що є супутнім побічним
продуктом при видобутку вуглеводнів, які після відділення та дегазації
повертаються до надр через скидну свердловину № 4 Мехедівська спеціальна
(для повернення СПВ). Встановлено, що властивості даною води також не є
константою — вона має кислу реакцію середовища (рН = 5,01) та дуже
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сильну мінералізацію – 43840,0 мг/л, що понад як утричі перевищує показник
весни минулого року (14129 мг/л). Основними компонентами її мінерального
складу є хлориди (27295,5 мг/л) та іони натрію (13867,16 мг/л). Вміст нітратів
у цій воді знизився з 76,20 до 17,72 мг/л. Варто відзначити, що даний зразок
води містить значну кількість заліза – 88,36 мг/л.
Якщо підсумувати все вищезазначене, то можна констатувати, що
відсутність сталого снігового покриву протягом зими 2019 – 2020 р. та рання
весна призвели до істотного зниження рівня підземних вод, що особливо
помітно в неглибоких колодязях та свердловинах. Дане явище зумовило
збільшення мінералізації як підземних, так і поверхневих вод, однак, в
переважній більшості випадків, вміст нітратів у водах знизився за рахунок
зменшення інфільтраційних процесів. Найбільш стабільним хімічним
складом володіють артезіанські в води, які є основою водозабезпечення
питних потреб місцевого населення. Отримані результати дозволять
стверджувати про відсутність негативного впливу виробничої діяльності
ПРЕДСТАВНИЦТВА «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» на
гідросферу досліджуваної території.
4.3 Еколого-токсикологічний стан води Свиридівського ГКР
Для визначення забрудненості зразків підземних та поверхневих вод на
території виробничої діяльності Представництва «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ
КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» визначали загальний вміст нафтопродуктів,
аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР), важких металів (Cd, Cr, Pb
та Fe), загальну жорсткість тощо.
Води

спостережних

свердловин.

Із

моніторингової

мережі

Представництва «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» на
території Свиридівського ГРК розташована спостережна свердловина № 5 на
території свердловини № 61 Свиридівська ІГ. Вміст АПАР у воді даної
свердловини спостерігався у слідових кількостях – 0,011 мг/л, а вміст
нафтопродуктів був у межах ГДК - 0,09 мг/л. Загальна жорсткість становить
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11,60 мг*екв/л, що дещо перевищує ГДК для води з колодязів, яке становить
10,0 мг*екв/л. За вмістом важких металів виявлено перевищення лише для
заліза, вміст якого становить 1,014 мг/л при регламентованому вмісті для
води з колодязів 1,0 мг/л (табл. 4.2).
Підземні води. Інші об’єкти ґрунтових вод були представлені
колодязями у селах Яхники, Дереківщина та на території УППГ-3
Свиридівська, а також лісовим джерелом на території урочища Крупське. У
воді з колодязя на території УППГ - 3 було виявлено нафтопродукти в межах
ГДК для питної води – 0,09 мг/л. Інші два колодязя містили нафтопродукти
на рівні похибки методу визначення (< 0,02 мг/л). Вміст АПАР перебував на
рівні 0,01 мг/л та менше, що значно поступається вимогам для питного
водопостачання Дереківщина

мали

ГДК дорівнює 0,5 мг/л. Колодязі у селах Яхники та
понаднормову

загальну

жорсткість

–

25,80

та

12,00 мг*екв/л відповідно, при значенні ГДК, що дорівнює 10,0 мг*екв/л
(табл. 4.2) Вода з колодязь на території УППГ-3 мала жорсткість у межах
нормативних показників – 8,60 мг*екв/л. Отримані результати тісно
корелюють власне із глибиною колодязів – найбільш мілкий з них мав
найвищі показники жорсткості, через безперешкодне промивання та
накопичення у воді солей кальцію та магнію. Вміст важких металів у зразках
води з колодязів перебуває у межах фонових концентрацій.
Вода з джерела не містила слідів нафтопродуктів та містила мінімальні
кількості АПАР - 0,002 мг/л, що із врахуванням невеликих показників
жорсткості та вмісту розчинених важких металів свідчить про відсутність
міграції будь-яких шкідливих речовин з території ділянки свердловини № 6
Свиридівська до ґрунтових вод.
Поверхневі води. Зразки поверхневих вод на території Свиридівського
ГКР були представлені ставком в с. Дерковщина та річкою Стара Лохвиця
поблизу селища Харківці. Річкова вода не містила слідів нафтопродуктів, а
вміст АПАР в ній був значно нижчій ніж дозволені кількості для
водопровідної води – 0,006 мг/л. Жорсткість річкової води становить
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8,80 мг*екв/л, що неістотно перевищує ГДК для водопровідної води, яке
дорівнює 7,0 мг*екв/л, що зумовлено зменшенням опадів, зниженням рівня
ґрунтових та поверхневих вод, посиленням їх мінералізації. У воді зі ставка в
с. Дерковщина було виявлено нафтопродукти у кількості 0,1 мг/л, що утричі
нижче за ГДК для поверхневих вод. Концентрація АПАР дорівнює 0,01 мг/л.
Перевищення

вмісту

важких

металів

та

показників

жорсткості

не

встановлено (табл. 4.2).
Таблиця 4.2. Результати токсикологічного аналізу зразків води
Місце відбору

Вміст нафтопродуктів
мг/л

Вміст
ЖорстАПАР
кість
мг/л
мг*екв./л
Свиридівське ГКР
0,002
9,20

0,0017

0,0098

0,0305

0,276

0,09
0,1

0,011
0,01

11,60
4,80

0,0004
0,0015

0,010
0,0004

0,017
0,012

1,014
1,268

< 0,02

< 0,01

12,00

0,0015

0,010

0,097

0,197

Cd

Вміст важких металів,
мг/л
Cr
Pb

Fe

№6 Свиридівська
джерело
Спостережна св. № 5
Ставок
с. Дерковщина
Колодязь
с. Дерковщина
Колодязь с. Яхники

< 0,02

< 0,02

0,01

25,80

0,0015

0,013

0,043

0,167

УППГ-3
Свиридівська
колодязь
р. С.Лохвиця,
с. Харківці

0,09

0,01

8,60

0,0018

0,0018

0,007

0,268

< 0,02

0,006

8,80

0,0014

0,008

0,121

0,214

0,0049

0,012

0,137

0,0085
0,0037

0,003
0,016

0,060
1,531

Спостережна св. №1
Спостережна св. № 2
Спостережна св. №-3
Спостережна св. № 4
р. С. Лохвиця,
с. Білоусівка (фон)
р. С. Лохвиця,
с. Бербениці
Колодязь
с. Мехедівка
МехедівськоГолотвищинське
ТЗСУ болото
Ставок с. Озерне

< 0,02

Артезіанска св.
Св.№ 4 Мехедівська
спеціальна
ГДК водопровідна**
ГДК колодязі**
ГДК для поверхневих
вод***

< 0,02
< 0,02

Мехедівсько-Голотвищинське НГКР
< 0,01
0,0003
18,20
немає води
немає води
0,013
0,0007
20,00
0,012
0,0012
9,20

< 0,02

0,008

8,40

0,0016

0,0028

0,015

0,127

< 0,02

0,005

17,00

0,001

0,003

0,021

0,117

0,1

0,018

9,40

0,0002

0,0001

0,02

0,209

< 0,02

0,017

6,40

0,0003

0,0048

0,00

0,06

< 0,02
6,2

< 0,01
0,31

7,00
166,0

0,0001
0,015

0,0047
0,129

0,0146
0,421

9,82
88,36

0,1
0,30

0,5
-

7,0
10,0

0,001
-

0,05

0,01
-

0,2
1,0

згідно з ДСанПін 2.2.4-171-10**
згідно з «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (СанПиН)
№ 4630-88»***
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4.4

Еколого-токсикологічний

стан

води

Мехедівсько-

На

території

Мехедівсько-

Голотовщинського НГКР
Води

спостережних

свердловин.

Голотовщинського НГКР розташовані 4 об’єкти спостережної мережі
підприємства – свердловини № 1, 2 та 3 на території свердловини № 4
Мехедівська спеціальна для повернення СПВ та свердловина № 4 на
території інгібіторного господарства свердловини № 102 Мехедівська. На
момент відбору (початок травня 2020 р.) вода в спостережних свердловинах
№ 2 та № 3 була відсутня, що можна пояснити специфічністю гідротермічних
умов сезону зима-весна 2019-2020 років. Зразки води інших двох
спостережних свердловини на території свердловини № 4 Мехедівська
спеціальна (для повернення СПВ) містили слідові кількості нафтопродуктів
та АПАР – < 0,02 та 0,01 – 0,013 мг/л відповідно, що істотно нижче чинних
ГДК для колодязної води (табл. 4.2). Вода з обох свердловин мала підвищену
жорсткість – 18,20 – 20,00 мг*екв./л при нормі 10,0, що не є рідкістю для
свердловин та колодязів незначної глибини. Перевищення вмісту Cd, Cr, Pb
та Fe не виявлено.
Підземні води. Інші підземні води, що досліджувалися на території
Мехедівсько-Голотвищинського

НГКР,

представлений

колодязем

у

с. Мехедівка. Даний зразок води містить нафтопродукти в межах похибки
методу їх визначення (< 0,02 мг/л), також характерні сліди аніонних
поверхнево-активних речовин (0,005 мг/л) і також підвищена жорсткість
(17,00 мг*екв/л), що властиво для мінералізованих вод неглибокого колодязя.
Перевищення вмісту важких металів не виявлено (табл. 4.2).
Артезіанські води. Вода з артезіанської свердловини на території
Мехедівсько-Голотовшинської ТЗСУ не містить слідів нафтопродуктів та
АПАР, має невисокий вміст кадмію, свинцю та хрому. Але в даному випадку
встановлено перевищення лише за вмістом заліза – 9,82 мг/л, що притаманне
водам із горизонтів значної глибини. Також варто відзначити жорсткість цієї
води знаходиться в межах ГДК для водопровідної води – 7,00 мг*екв./л, що
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дозволяє розглядати дану воду, як придатну до питних потреб за умов
усунення надлишку заліза (табл. 4.2).
Поверхневі води. Зразки поверхневих вод відбирали із болота, яке
розташовано в балці поблизу Мехедівсько-Голотовшинської ТЗСУ, зі ставка
в с. Озерне, а також з річки Суха Лохвиця в селі Білоусівка, що слугувало
фоном, та в селі Бербениці. Вода з болота містили залишки нафтопродуктів у
концентрації 0,1 мг/л, та АПАР – 0,018 мг/л, що знаходиться в межах
дозволених концентрацій для поверхневих вод. Жорсткість даної води
становить 9,40 мг*екв./л. Перевищення вмісту важких металів не виявлено.
Вода зі ставка мала невисоку жорсткість та вміст важких металів,
присутності нафтопродуктів не виявлено, вміст АПАР також перебуває у
слідових кількостях – 0,017 мг/л (табл. 4.2). За результатами аналізу річкової
води в селах Білоусівка, Берберинці та Харківці можна зробити висновок про
відсутність шкідливого впливу діяльності ПРЕДСТАВНИЦТВА “РЕГАЛ
ПЕТРОЛЕУМ

КОРПОРЕЙШН

ЛІМІТЕД”

на

водне

середовище

на

регіональному рівні. У всіх випадках вміст нафтопродуктів у річковій воді
перебув поза межами точності методу - < 0,02 мг/л, що дуже істотно
поступається ГДК для вод поверхневих водойм, що дорівнює 0,3 мг/л. Вміст
АПАР спостерігається в слідових кількостях – від 0,006 до 0,0012 мг/л, при
чому найнижче значення властиво саме для води відібраної в селищі
Харківці, де русло р. Суха Лохвиця полишає межі гірничого відводу. Це
підтверджується і іншими показниками, що досліджувалися – дуже близькі
до фонових концентрації важких металів та жорсткості води свідчать про
відсутність міграції забруднюючих речовин із річковою водою.
Супутньо-пластові води. Для оцінки екологічного ризику окремо
аналізували склад пластової води, яка закачується через свердловину № 4
Мехедівська спеціальна (для повернення СПВ).
Звичайно склад такої води не справедливо порівнювати із нормативами
для поверхневої, а тим більше питної води, проте встановлено, що вона мала
високий вміст нафтопродуктів – 6,2 мг/л та понаднормовий вміст кадмію,
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хрому, свинцю та заліза. Однак варто відзначити, що такі концентрації
важких металів не дозволяють розглядати дану воду в якості потенційного
джерела їх надходження до довкілля. Основну небезпеку становлять власне
домішки нафтопродуктів та висока мінералізація цієї води. (табл. 4.1 - 4.2).
Якщо порівнювати результати І етапу обстеження 2020 року із
минулорічною

весною,

можна

констатувати,

що

середній

вміст

нафтопродуктів у свердловинах спостережної мережі перебуває приблизно
на одному рівні, проте варто відзначити покращення стану поверхневих вод
за даним показником - навесні 2020 р. можна стверджувати про відсутність
домішок нафтопродуктів у жодному із місць забору води з річки Суха
Лохвиця, а також у ставку села Озерне. Також спостерігається істотне
зниження концентрації АПАР - понад як у двічі в порівнянні із
минулорічною весною.
Погіршення

якості

води

простежується

лише

за

показниками

жорсткості води свердловин спостережної мережі підприємства, яка зросла в
середньому на 0,6 мг*екв./л (з 16,0 до 16,6) при нормі 10,0 (табл. 4.2) [13].
Причини цього, на нашу думку, полягають у особливостях гідротермічного
режиму теплої зими 2019-2020 рр., що призвело до зростання концентрації
іонів Ca2+ та Mg2+ у воді. В свою чергу, жорсткість річкової води залишилась
на одному рівні – 8,8 - 9,0 мг*екв./л.
Однак, відсутність перевищення граничнодопустимих концентрацій
нафтопродуктів, сполук кадмію, свинцю та хрому, а також аніонних
поверхнево активних речовин дозволяє зробити висновок при задовільний
стан

ґрунтових

та

поверхневих

вод

на

території

діяльності

ПРЕДСТАВНИЦТВА «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» за
еколого-токсикологічними показниками.
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5 ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПРИРОДНОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ
Моніторинг стану біорізноманіття рослинності включав: 1) моніторинг
стану рослинності природних територій урочища Крупське; 2) моніторинг
стану рослинності байраку степової балки; 3) моніторинг рослинності
заплавних лісів як окремих компонентів заплавного комплексу річки Суха
Лохвиця.
Згідно з геоботанічним районуванням України рослинний покрив
досліджуваного району належить до Європейсько-Сибірської лісостепової
області (зони), східноєвропейської провінції, Лівобережнопридніпровської
підпровінції,

Роменсько-Полтавського

ХХVII

округу,

Прилуцько-

Лохвицького 103 району (Геоботанічне районування, 1977). Характерною
особливістю Лісостепу є чергування степових та лісових ділянок з
відповідним складом рослинного покриву.
1.1 Моніторинг стану рослинності природних територій урочища
Крупське
Урочище Крупське (об'єкт природно-заповідного фонду Полтавської
області з 2007 р.) - лісовий заказник місцевого значення, площею 94,8 га із
локацією неподалік с. Свиридівка та с. Яхники, що включає типові рідкісні
лісові угруповання із цінною структурою та видовим складом; є еталоном
зональних широколистяних лісів.
Урочище являє собою цінний масив широколистяних дубових, дубовограбових, дубово-кленово-липових лісів природного походження з багатою
флорою та рослинністю. Рослинний покрив досліджених природних
територій представлено лісовими асоціаціями - дубово-грабово-осокова,
дубово-грабово-яглицева та липово-кленово-дубові ліси (Рослинність УССР.
Ліси, 1971) із домінантними видами трав’яного покриву лісових асоціацій осокою волосистою (Carex pilosa) та яглицею звичайною (Aegopodium
podagraria).
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Ліси характеризуються типовою будовою дубово-грабових ценозів (рис.
5.1) та флористичним складом, що включає угруповання із домінуванням
Дуба звичайного або черешчатого (Quercus robur L., синонім Q. pedunculata)
та співдомінуванням Граба

звичайного (Carpinus betulus), що визначає

зростання в угрупованнях флори центральноєвропейського походження.
Пануючими породами у деревостанах лісів є також Липа серцелиста (Tilia
cordata) родини Мальвових (Malvaceae), Клен звичайний або гостролистий
(Acer platanoides) родини Сапіндових (Sapindaceae). Часто домішується
Береза бородавчаста або повисла (Betula verrucosa Ehrh.) родини Березових
(Betulaceae) і Клен польовий або паклен (Acer campestre) родини Сапіндових
(Sapindaceae). Рідше трапляються В’яз гладкий або європейський (Ulmus
laevis) родини В'язових (Ulmaceae), Груша звичайна або дика (Pyrus
communis L.) та Яблуня лісова (Malus sylvestris Mill., Malus praecox Borkh.)
родини Розових (Rosaceae).
Підлісок лісового рослинного угруповання складають чагарникові
породи - Ліщина звичайна або європейська (Corylus avellana) родини
Березових (Betulaceae); Глід оманливий (Crataegus fallacina Klok.) родини
Розових (Rosaceae), Крушина ламка (Rhamnus frangula) родини Жостерових
(Rhamnaceae), Свидина кривавочервона, або кров'яна (Swida sanguinea L.)
родини

Деренових

(Cornaceae),

Бруслина

бородавчаста

(Euonymus

verrucosus) та Бруслина європейська (Evonymus europaea L.) родини
Бруслинових (Celastraceae), Клен татарський (Acer tataricum L.) родини
Сапіндових (Sapindaceae).
Значно поширений молодий підріст дерев, як важливий елемент лісових
рослинних угруповань (рис. 5.2-5.3). Екологічна роль підросту – відновлення
лісу,

індикатор

його

нормального

життєздатного

подальшого

функціонування. Серед дерев підросту переважають Дуб звичайний (Quercus
robur L.,), Клен звичайний (Acer platanoides) та Граб звичайний (Carpinus
betulus), Липа дрібнолиста також Липа серцелиста, або Липа звичайна (Tilia
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cordata). Рідше (в молодняках) трапляються Береза бородавчаста (Betula
pendula), Осика (Populus tremula).
Лісова підстилка є пухкою, розподілена рівномірно по всій площі.
Фракційний склад лісової підстилки вміщає в собі гілки, кору, листки, плоди,
труху і потерть.
Встановлено, що типовими домінантними видами трав’яного покриву
дослідженої діброви, окрім Carex pilosa та Aegopodium podagraria, є також
Зірочник

ланцетолистий

або

лісовий

(Stellaria

holostea L.)

родини

Гвоздичних (Caryophyllaceae) (рис. 5.4).
Слід відмітити, що природно трав’янистий ярус діброви флористично
дещо збіднений на типові неморальні види із коливаннями проективного
покриття в межах умов зволоження, освітленості та флористичного складу.
У

складі

флори

дубово-грабових

ценозів

виявлено

типові

центральноєвропейські елементи, що мають особливе созологічне значення
на дослідженій території

– Граб звичайний (Carpinus betulus L.) родини

Березових (Betulaceae) та його супутник Черешня пташина (Prunus avium)
родини Розових (Rosaceae); Зеленчук жовтий (Lamium galeobdolon L. syn.
Galeobdolon luteum L.) родини Глухокропивових (Lamiaceae); Проліска
дволиста (Scilla bifolia L.) родини Холодкових (Asparagaceae).
Серед трав’яних рослин урочища Крупське (рис. 5.4) наявні та мозаїчно
поширені локалітети типових рослин наступних родин та видів:
- родина Холодкові (Asparagaceae) – чисельні синузії Проліски
сибірської або пониклої (Scilla siberica), як ефемероїдних рідкісних рослин
Полтавської області; локалітети Купини багатоквіткової (Polygonatum
multiflorum);
- родина Конвалієві (Соnvallariaceae) - Конвалія звичайна (Convallaria
majalis), що утворює чисельні куртини; вид занесено до регіонального списку
рідкісних видів Полтавської області;
- родина Фіалкові (Violaceae) - Фіалка лісова (Viola reichenbachiana);
Фіалка запашна (Viola odorata), неморальний релікт;
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Рисунок 5.1 - Формації домінантних видів деревних та трав’яних рослин
дослідженого урочища Крупське
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Зірочник ланцетолистий або лісовий
Конвалія травнева (Convallaria
(Stellaria holostea L.)
majalis)
Рисунок 5.2 – Рослинні угруповання урочища Крупське
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Осока волосиста (Carex
pilosa) або волосинчаста
(Carex capillaris)

Яглиця звичайна (Aegopodium podagraria)

Рисунок 5.3 – Формації домінантних видів трав’яних рослин лісових
угруповань урочища Крупське
- родина Осокові (Cyperaceae) - Осока лісова (Carex sylvatica Huds.) та
Осока пальчаста (Carex digitata L.);
- родина Молочайні (Euphorbiaceae) – Переліска багаторічна (Mercurialis
perennis);
- родина Хвилівникові (Aristolochiaceae) - Копитняк європейський
(Asarum europaeum L.);
- родина Шорстколисті (Boraginaceae) - Медунка темна (Pulmonaria
obscura), Незабудка лісова (Myosotis sylvatica),
- родина Руткові (Fumariaceae) - Ряст порожнистий (Corydalis cava L.)регіонально рідкісний вид Полтавської області; у синузіях утворює
різночисельні популяції;
- родина Маренові (Rubiaceae) - Підмаренник запашний (Galium
odoratum);
- родина Глухокропивові (Lamiaceae) - Зеленчук жовтий або Яснотка
зеленчукова (Galeobdolon luteum) - регіонально рідкісний вид Полтавської
області, Глуха кропива плямиста (Lamium maculatum), Глуха кропива
пурпурова (Lamium purpureum); Розхідник шорсткий (Glechoma hirsuta);
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- родина Жовтецеві (Ranunculaceae) - Анемона жовтецева (Anemone
ranunculoides);
- родина Щитникові (Dryopteridaceae) - Щитник чоловічий (Dryopteris
filix-mas (L.) Schott);
- родина Тонконогові (Poaceae) - Просянка розлога (Milium effusum);
Тонконіг дібровний (Poa nemoralis L.);
- родина Лілійні (Liliaceae) - Зірочки жовті (Gagea lutea);
- родина Адоксові (Adoxaceae) - Адокса мускусна(Adoxa moschatellina);
- родина Дзвоникові (Campanulaceae) - Дзвоники кропиволисті
(Campanula trachelium);
- родина Ранникові (Scrophulariaceae) - Ранник вузлуватий (Scrophularia
nodosa);
- родина Бобові (Fabaceae) – Чина весняна (Lathyrus vernus (L.) Bernh.)

Проліска дволиста (Scilla bifolia L.)

Зубниця п'ятилиста (Cardamine
quinquefolia)
Рисунок 5.4 - Окремі локалітети ефемероїдів, що є рідкісними видами рослин
у Полтавській області
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Копитняк європейський (Asarum
europaeum L.)

Купина багатоквіткова (Polygonatum
multiflorum)

Щитник чоловічий
(Dryopteris filix mas (L.) Schott)

Зеленчук жовтий або Яснотка
зеленчукова (Galeobdolon luteum) –
рідкісний вид рослин Полтавської
області

Рисунок 5.5 - Типова флора дубово-грабових ценозів
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Зірочник ланцетолистий (Stellaria holostea L.), Глуха кропива пурпурова
(Lamium purpureum)

Зірочник ланцетолистий
(Stellaria holostea L.),

Розхідник шорсткий (Glechoma hirsuta
Waldst. & Kit )

Глуха кропива плямиста
Зiрочник ланцетолистий (Stellaria
(Lamium maculatum), Зірочник
holostea); Копитняк європейський
ланцетолистий (Stellaria holostea L.)
(Asarum europaeum L.)
Рисунок 5.6 - Рослинні угруповання досліджених ділянок
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- родина Капустяні (Brassicaceae) - Кінський часник черешковий або
часникова трава (Alliaria petiolata, (M.Bieb.) Cavara & Grande, Alliaria
officinalis Andrz. ex. Bieb.); Зубниця п'ятилиста або Жеруха п'ятилиста
(Cardamine quinquefolia) - регіонально рідкісний вид Полтавської області
(вид рослин, що під загрозою зникнення в природних умовах на території
області — рис. 5.6).
1.2 Моніторинг стану рослинності байраку степової балки
Досліджений

байрак

поблизу

с. Мехедівка

являє

собою

широколистяний ліс, що росте природно у балці, представлено дібровою
(пакленова та липово-пакленова). Домінантними деревними угрупованнями
байрачного лісу є Дуб звичайний (Quercus robur L., синонім Q.pedunculata),
Клен польовий (паклен, Acer campestre) і Липа серцелиста (Tilia cordata).
Зустрічається ясен звичайний (Fraxinus excelsior L. ) та клен гостролистий
(Acer platanoides). Домішуються Береза бородавчаста (Betula pendula), Осика
(Populus tremula), як насадження штучних лісових плантацій навколо
природного байраку (рис. 5.7-5.8). У нижньому деревному ярусі трапляється
Яблуня лісова (Malus sylvestris Mill.) родини Розових (Rosaceae).
Підлісок утворюють багаторічні рослини - Ліщина звичайна (Corylus
avellana) родини Березові (Betulaceae), що є супутником Дуба звичайного
(Quercus robus); Крушина ламка (Frangula alnus) родини Жостерові
(Rhamnaceae),

Бруслина

бородавчаста

(Euonymus

verrucosus)

родини

Бруслинові (Celastraceae), на узліссі - Клен татарський (Acer tataricum)
родини Сапіндові (Sapindaceae), Терен колючий (Prunus spinosa L.) та Глід
український (Crataegus ucrainica) родини Розові (Rosaceae).
Жостір

проносний

(Rhamnus

cathartica L.)

родини

Жостерові

(Rhamnaceae), одиничні екземпляри виду Вишня степова або кущова (Prunus
fruticosa) родини Розові (Rosaceae).
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У трав’яному покриві на схилах балки поширені тіньолюбні та
тіньовитривалі види. Серед трав’янистих рослин поширення набули рослин
таких родів та видів:
- родина Окружкові (Apiaceae) - Яглиця звичайна (Aegopodium
podagraria L.);
- родина Осокові або Смикавцеві Cyperaceae) - Осока волосиста (Carex
pilosa Scop.);
- родина Капустяні (Brassicaceae) - Кінський часник черешковий або
часникова трава (Alliaria petiolata);
- родина Хвилівникові (Aristolochiaceae) - Копитняк європейський
(Asarum europaeum L.);
- родина Шорстколисті (Boraginaceae) - Живокіст лікарський або
окопник (Symphytum officinale);
-

родина

Холодкові

(Asparagaceae)

-

Купина

багатоквіткова

(Polygonatum multiflorum); Конвалія звичайна, або Конвалія травнева
(Convallaria majalis) – регіонально рідкісний вид Полтавської області;
- родина Глухокропивові (Lamiaceae) - Зеленчук жовтий або Яснотка
зеленчукова (Galeobdolon Luteum); М'яточник чорний (Ballota nigra syn.
Ballota ruderalis);
- родина Гвоздикові (Caryophyllaceae) - Зірочник ланцетолистий або
лісовий (Stellaria holostea L.);
- родина Адоксові (Adoxaceae) – Адокса мускусна або Пижмівка
звичайна (Adoxa moschatellina);
- родина Жовтецеві (Ranunculaceae) - Чернець колосистий або
Воронець колосистий, або Актея колосиста (Actaea spicata), що росте на
схилах балки.
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Рисунок 5.7 - Формації деревних рослин байрачного лісу

Чернець колосистий (Actaea spicata)

Адокса мускусна (Adoxa
moschatellina)
Рисунок 5.8 - Окремі види флори дослідженого байрачного лісу
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1.3 Моніторинг рослинності окремих компонентів заплавного
комплексу річки Суха Лохвиця
Базовими факторами, що визначають формування заплави є алювіальний
процес, рельєф, рівень підґрунтових вод та трофність ґрунту. Слід зазначити,
що долина річки Суха Лохвиця має розвинену заплаву, борову та лесові
тераси, відповідно природно сформовано прируслові умови та умови
центральної частини заплави для рослинних угруповань, притерасні рослинні
умови.
Досліджено заплавні рослинні угруповання окремих ділянок заплави
річки Суха Лохвиця. Підставою цьому була наявна природна рослинність на
заплаві та терасах річки. Дослідженні ділянки рослинності окремих
компонентів заплавного комплексу річки Суха Лохвиця було здійснено на
окремих відрізках території поблизу с. Харківці.
Досліджувана територія включає типові заплавні комплекси: заплавні
луки; ліси, зокрема вільшняки із Вільхи чорної (Alnus glutinosa) у
притерасній частині заплави, у прирусловій її частині – більш поширені
осокірники та вербо-осокірники.
Азональний

заплавний

широколистяний

ліс,

що

має

вагоме

водоохоронне значення, у центральній частині та у притерасних смугах
заплави складають вільшняки з домішкою Тополі білої (Populus alba)), Осики
(Populus tremulus), подекуди з доміщкою Берези бородавчастої (Betula
verrucosa Ehrh.) або Берези

пониклої (Betula pendula Roth.) родини

Березових (Betulaceae).
Нами виявлено, що у спряженні з Populus alba чагарниковий ярус
утворює Клен татарський (Acer tataricum), Свидина кров'яна (Swida
sanguinea), Глід український (Crataegus ucrainica), Черемха звичайна (Prunus
padus). У трав'яному покриві заплавного лісу домінує яглиця звичайна
(Aegopodium podagraria). Окрім того нами виявлено, що у відповідності до
змін позицій місцезростань угруповань деревних рослин у рельєфі від
вершин гряд до понижень та, відповідно, у спряженні зі зміною типів лісових
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ґрунтів

від

ясно-сірих,

сірих,

темно-сірих,

наявним

є

формування

екологічного ряду умов для зростання різних типів лісів - діброви - в’язоосокірників - осокірників - вербняків тощо.
Ближче до долини річки Суха Лохвиця зустрічаються соснові та дубовососнові ліси на дерново-слабопідзолистих та піщаних ґрунтах борових терас
та на глинистих пісках з суглинковими прошарками або легких супісках.
Ценози судинних рослин природно характеризуються флористичною
збідненістю та наявними локаціями ценозів бріофлори та лишайників.
Рослини лісу, що розвивається на річкових наносах заплави, покривають
ділянки максимально збагачені органічною речовиною. На затоплюваних
ділянках заплави формуються наступні ряди зміни рослинних угруповань алювіальна рослинність; прибережно-водна рослинність; заплавний ліс,
сформований угрупованнями Верби білої (Salix alba L.), Тополі білої (Populus
alba), Осокору або Тополі чорної (Populus nigra L.) родини Вербових
(Salicaceae), Клену ясенелистого (Acer negundo L.) родини Сапіндових
(Sapindaceae), В`язу гладенького (Ulmus laevis Pall.). Вільха чорна (Alnus
glutinosa) родини Березових (Betulaceae) зустрічається нерівномірно, як
поодиноко так і формує суцільні зарості.
Ярус підліску представлено аборигенними видами - Ожиною сизою
(Rubus caesus L.) та Крушиною ламкою (Frangula alnus Mill.). Зрідка
зустрічається Свидина криваво-червона (Swida sanguinea (L.) Opiz).
Ярус трав’яних рослин представлено різними видами лучних і лучноболотних ценозів.
В центральній частині заплави ліс представлено дібровою (рис. 5.9).
Заплавні діброви району досліджень розвиваються на більш високих
ділянках заплави, що рідко затоплюються. Домінантом є Дуб черешчатий або
звичайний (Quercus robur L., syn. Quercus pedunculata) родини Букові
(Fagaceae). Супутником Quercus robur L. та, зрідка у другому ярусі, виступає
тіньовитривала деревна рослина В'яз шорсткий або Ільм (Ulmus glabra Huds.)
родини В’язових (Ulmaceae). На обстежених ділянках, що вище рівня
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регулярного

затоплення

також

зустрічаються

угруповання

Верби

гостролистої (Salix acutifolia) та рідколісь із Осокору або Тополі чорної
(Populus nigra L.), дифузно зростають Клен татарський (Acer tataricum)
родини Сапіндові (Sapindaceae), кущі Шипшини звичайної або собачої (Rosa
canina L.) та Глоду колючого (Crataegus oxyacantha), Груші дикої або
звичайної (Pyrus communis L.) родини Розові (Rosaceae).

Рисунок 5.9 - Формації окремих видів рослин досліджених ділянок заплавної
діброви
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Зустрічається також ліана – Хміль звичайний (Humulus lupulus L.)
родини Коноплевих (Cannabaceae), дифузно зростають чагарники Бузини
чорної (Sambucus nigra L.) родини Жимолостевих (Caprifoliaceae).
На

гілках

старих

верб

і

тополь

заплавного

лісу

поширена

напівпразитична рослина – Омела біла (Viscum album L.) родини Санталові
(Santalaceae).
Поширені чагарники Бруслини бородавчастої (Euonimus verrucosa)
родини Бруслинових (Celastraceae), що є індикатором родючості ґрунту.
Серед трав’яних рослин поширені суцільні зарості Яглиці звичайної
(Aegopodium podagraria L.)

родини Окружкових (Apiaceae); Зірочника

лісового або Зірочника ланцетолистого (Stellaria holostea L.) родини
Гвоздичні (Caryophyllaceae); дифузно Осоки волосистої (Carex pilosa) та
Копитняку європейського (Asarum europaeum L.) родини Хвилівникових
(Aristolochiaceae);

Медунки

темної

(Pulmonaria

obscura)

родини

Шорстколистих (Boraginaceae) (рис. 5.10 ).
Зафіксовано локалітети паразитних безхлорофільних рослин виду
Петрів

хрест

лускатий

(Lathraea

squamaria),

родина

Вовчкові

(Orobanchaceae) (рис. 5.11), що потенційно можуть паразитувати на корінні
зростаючих Ліщини звичайної або європейської (Corylus avellana), Вільхи
чорної (Alnus glutinosa) та Вільхи сірої (Alnus incana), родина Березові
(Betulaceae). Однак, Lathraea squamaria вочевидь, має певний потенціал
поліпшувати біорізноманіття у заплавних дібровах завдяки здатності
паразитних рослин обмежувати ріст окремих видів, що надає переваги іншим
видам рослин для їх росту та розвитку в умовах одноманітного і порівняно
бідного флористичного складу. Така їхня флористична відмінність, вочевидь,
пояснюється особливостями функціонування ґрунтів та геологією луків, що
з’явились на місцях зведення лісів, осушення боліт тощо, та можливо
природним шляхом - за умов жорсткої конкуренції багаторічних рослин.
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Яглиця звичайна (Aegopodium
podagraria L.)

Петрів хрест лускатий
(Lathraea squamaria)

Осока волосиста (Carex pilosa)

Анемона жовтецева (Anemone
ranunculoides)

Рисунок – 5.10 Поширені рослинні угруповання обстеженої ділянки
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Фіалка лісова (Viola
reichenbachiana); Бугила
лісова (Anthriscus
sylvestris)

Пшінка весняна (Ficaria
verna)

Вероніка дібровна
(Veronica chamaedrys L.)

Рисунок 5.11 - Формації поширених видів рослин обстеженої ділянки
Серед рослинних угруповань поширені формації Пшінки весняної
(Ficaria verna) та Анемони жовтецевої (Anemone ranunculoides), родина
Жовтецеві (Ranunculaceae); Рясту Маршалла (Corydalis marschalliana Pers.),
родина Руткові (Fumariaceae) - регіонально рідкісного виду Полтавської
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області, що зрідка представлений у синузіях ранньовесняних ефемероїдів;
Фіалки лісової (Viola reichenbachiana), родина Фіалкові (Violaceae); Бугили
лісової (Anthriscus sylvestris), родина Окружкові (Apiaceae) (рис. 5.11).
На узліссях та лісових галявинах дослідженої діброви, на межах із
заплавними луками встановлено поширення локалітетів трав’яних рослин
виду Вероніка дібровна (Veronica chamaedrys L.) родини Подорожникових
(Plantaginaceae)

та

Анемона

дібровна

(Anemone

nemorosa)

родини

Жовтецевих (Ranunculaceae) – регіонально рідкісного виду Полтавської
області (рис. 5.11). Рослини представлено окремими куртинами.
Ближче до заплавних лук виявлено окремі локації регіонально
рідкісного виду рослин гігрофітів Полтавської області - Жовтяниця
черговолиста

(Chrysosplenium

alternifolium

L.),

родина

Ломикаменеві

(Saxifragaceae) (рис. 5.12-5.13).

Анемона дібровна (Anemone nemorosa)
родини Жовтецевих (Ranunculaceae).

Жовтяниця черговолиста
(Chrysosplenium alternifolium L.)

Рисунок 5.12 - Локалітети Anemone nemorosa та Chrysosplenium
alternifolium досліджених ділянок
Ближче до заплави та на заплаві у вільшняках виявлено поширення
тіньовитривалих рослин виду Кропива дводомна (Urtica dioica L.), родина
Кропивові (Urticaceae). Подекуди на межах із заплавними луками
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встановлено наявні локації Осоки шорстковолосистої або Осоки шершавої
(Carex hirta L.).
Виявлено, що характерною особливістю заплавних комплексів є
мозаїчність поширення домінантних видів рослин, що також є проявом
різноманітної та складної горизонтальної структури заплави, динамічності
(сезонна, річна) деревної та трав’яної рослинності. Серед типових заплавних
комплексів річки більші площі займають лучно-болотні, прибережно-водні та
водні угруповання рослин, дещо менші – лісові екосистеми (вільшняки,
осокірники, вербняки та широколистяні ліси).

Рисунок 5.13 - Вид Анемона дібровна (Anemone nemorosa) родини
Жовтецевих (Ranunculaceae)
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2. Тварини (окремі представники класу Птахи (Aves ) та класу
Ссавці (Mammalia)) досліджених ділянок
Окремим індікатором екологічної стабільності на території діяльності
ПРЕДСТАВНИЦТВА “РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД” є
наявність тварин в т.ч. і рідкісних видів неподалік об'єктів газовидобувної
інфраструктури. Зафіксовано поширення окремих представників тварин
класу Птахи (Aves ) та класу Ссавці (Mammalia) на досліджених територіях
(рис. 5.14).
Клас Птахи (Aves). Зафіксовано вид Чепура велика або Чапля велика
біла (Ardea alba) родини Чаплевих (Ardeidae), що є нечисленним водноболотяним видом птахів на території України; відноситься до гніздових,
перелітних, частково зимуючих видів. Живе уздовж різних водоймищ, на
заболочених низинах, заплаві і берегах річки. Вид зафіксовано також на
сільськогосподарських угіддях та відкритих полях. Загрозами для існування
виду є втрата умов та середовищ існування внаслідок забруднення довкілля
та зумисних підпалів.

Рисунок 5.14 - Представник орнітофауни Чепура велика або Чапля велика
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біла (Ardea alba ), штучна водойма поблизу с. Дереківщина.
Вид занесений до Бернської конвенції (додаток 2), до Конвенції з
міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори (CITES),
(додаток 1) згідно з Директивою Європейського союзу охорони диких птахів
(СЕЕ, додаток 1).
Клас Ссавці (Mammalia). Заєць сірий або Заєць-русак (Lepus europaeus )
родини Заячі (Leporidae) роду зайці (Lepus). Осілий аборигенний вид із
високим рівнем поширення, що повсюдно заселяє агроландшафти, природні
ценози досліджених територій (рис. 5.15). Характеризується високою
плюральністю у виборі індивідуальних ділянок для оселення.
Загальноприйнятим способом оцінки стану популяцій виду за рахунок
кількісного аналізування і дослідження локалізації їх територіальних
угрупувань було виявлено біотопний розподіл Lepus europaeus.

Рисунок 5.15 - Заєць сірий або Заєць-русак (Lepus europaeus) поблизу
свердловини №12 Свиридівська
Дослідженням особливостей біотопного розподілу Lepus europaeus в
сучасних природних та напівприродних ценозах досліджених територій
встановлено максимальну частоту виявлення виду у чагарниках та балках,
високу - у ароценозах та лісосмугах, середню - на луках, що свідчить про
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екологічну пластичність виду та доцільність його використання як об’єкту за
подальших досліджень механізмів виживання видів у природних і
напівприродних ценозах для розроблення біологічних основ охорони,
відтворення та

раціонального використання популяцій тварин для

збереження природного біорізноманіття.
Результати проведених моніторингових досліджень стану природного
біорізноманіття свідчать про задовільний екологічний стан дослідженої
території.
5.2 Моніторинг біомаси ґрунтових безхребетних
Одним з найбільш розповсюджених та прийнятних методів оцінки
стану екосистеми ґрунтів є визначення стану ґрунтової фауни, а саме аналіз
земляних черв’яків (Lumbricina). Ці тварини, безперечно, є найважливішими
ґрунтовими безхребетними, особливо в регіонах з помірним кліматом. Добре
відомий їх значний вплив на структуру, і як наслідок, на аерацію та
водоутримувальну

здатність

ґрунтів,

їх

біологічні

функції,

розклад

органічних решток та кругообіг поживних речовин [ISO 23611-1:2006]. Вони
досить добре реагують на зміну умов середовища і саме тому показники
чисельності земляних черв’яків досить часто використовують для біондикації
ґрунтів та екосистем, в тому числі для оцінювання впливу хімічних речовин
[ISO 11268-3].
Досліджували

рекультивовані

ґрунти

безпосередньо

поблизу

свердловин, ґрунти, що перебувають в сільськогосподарському (переважно
рілля) використанні в ідентичних умовах за будовою території та ґрунти
лісових угідь, що є нативними для району досліджень, де переважають типи
сірих лісових та темно-сірих опідзолених ґрунтів. Визначення численності та
ваги земляних черв’яків проводили в польових умовах. Загальна кількість
об’єктів дослідження становила 20, серед яких 3 розташовано в природних
екосистемах лісів, 9 свердловин та 8 ділянок орних земель. Встановлено, що
чисельність земляних черв’яків на ділянках поблизу свердловин та
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сільськогосподарських угідь відрізнялася в межах стандартної похибки – в
середньому 26,00 та 35,88 екземплярів на м2 відповідно. Проте, обидва ці
типи землекористування значно поступалися фоновим лісовим ґрунтам, де
середня чисельність черв’яків сягала 75,33 шт/м2. Аналогічні результати було
зафіксовано і для маси цих тварин (рис. 5.16). Середня маса земляних
черв’яків на рекультивованих ділянках біля об’єктів ПРЕДСТАВНИЦТВА
“РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД” становила 13,61 ±
4,50 г/м2, для ґрунтів прилеглих сільгоспугідь - 15,68 ± 4,01 г/м2, що
перебуває в межах значень статистичної похибки. Для лісових ґрунтів маса
даних безхребетних є значно вищою і становить 54,45 ± 4,05 г/м2. Причиною
цього є значна варіабельність чисельності та маси земляних черв’яків у
ґрунтах, які не завжди взаємозв’язані. Наприклад, на в рекультивованому
ділянки Свердловини № 12 Свиридівська кількість земляних черв’яків
становила 9 екземплярів на м2, а в прилеглих с.-г угіддях їх кількість була
вдвічі вищою 18 шт./м2 (табл. 5.1, рис. 5.17).
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Рисунок 5.16 Показники біомаси земляних черв’яків на різних
категоріях земель території діяльності ПРЕДСТАВНИЦТВА “РЕГАЛ
ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД”, травень 2020 р.
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Рисунок 5.17 Приклад дослідження чисельності кількості земляних
червяків на рекультивованих (Свердловина № 12 Свиридівська),
сільськогосподарських (Свердловина № 12 Свиридівська фон) та природних
лісових грунтах (ліс в урочищі Крупське).

79

Однак, в маса цього типу ґрунтових безхребетних на досліджуваних
ділянках була майже ідентичною – 27,08 та 24,66 г/м2. Отримані результати
свідчать про відновлення біорізноманіття ґрунтової фауни протягом
пострекультиваційного періоду.
Проте, в найближчих до цієї свердловини природних лісових угіддях, а
саме в лісовому ґрунті урочища Крупське їх чисельність і маса є значно
вищою і сягає 56 особини на квадратний метр із масою 56,97 г (рис. 5.17).
Результати дослідження чисельності ґрунтових безхребетних на інших
ділянках наведені в Додатку В.
Однак варто відзначити, що не дивлячись на істотну варіабельність
показників даний вид аналізу стану біорізноманіття ґрунтів має гарну
відтворюваність. Про це свідчить досить добра відтворюваність результатів
дослідження ґрунтових безхребетних в різні роки. Наприклад, у 2019 році
середня маса земляних черв'яків на рекультивованих ділянках свердловин
становила 12,53 г/м2, в цьому році – 13,61. На фонових ґрунтах прилеглих с.г. угідь вона була взагалі ідентичною – 15,70 та 15,68 г/м2 відповідно.
Непогана узгодженість результатів вимірювань властива і для ґрунтів лісових
масивів – навесні 2019 року середня маса представників Lumbricina
становила 63,9 г/м2, а навесні 2020 р. – 54,45 г/м2.
Також варто відмітити, що протягом 2018 – 2020 рр. досліджень
стабільно

фіксується

відсутність

даної

фауни

в

ґрунтах

території

свердловини № 6 Свиридівська, а також в рекультивованих та фонових
ґрунтах ріллі поблизу свердловини № 61 ІГ Свиридівського родовища. Даний
факт свідчить про пригніченість стану ґрунтової фауни на даних об’єктах.
Якщо в першому випадку це пов’язано із нештатною ситуацією (викидом
стволової продукції свердловини № 6 Свиридівська), то в другому - із
надмірним застосуванням агрохімікатів, а саме безводного аміаку. Цей вид
азотних добрив зараз є дуже популярним через більш низьку вартість
еквіваленту діючої речовини в порівнянні із іншими добривами. Багатьма
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вченими відмічалась пригнічувальна дія безводного аміаку на мікрофлору та
(мезо)фауну ґрунтів.
Аміак відноситься до класу сильнодіючих отруйних речовин, а
відповідно, й володіє сильною стерилізуючою дією на ґрунтове середовище
[23].– Режим доступу до сайту: http://www.pzk.com.ua/bezvodniy-ammiak] (рис
5.18 ). Таким чином можна стверджувати, що за силою впливу на біологічні
властивості

ґрунтів

сільськогосподарська

діяльність

не

поступається

розробці родовищ та видобутку вуглеводнів, а чисельність ґрунтових
безхребетних

є

надійним

індикатором

для

визначення

ступеню

антропогенного впливу на ґрунтовий покрив.

Рисунок 5.18 Загальний вигляд машинно-тракторного агрегату для внесення
безводного аміаку на полі біля свердловини № 58 (весна 2018 р.).
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Таблиця 5.1. Показники чисельності та біомаси ґрунтових безхребетних
Об’єкт
угіддя
Кількість, Маса, г/м2
шт./м2
№ 6 Свиридівська
№ 12 Свиридівська
№ 12 Свиридівська фон
№ 61 Свиридівська ІГ
№ 61 Свиридівська ІГ фон
№ 66 Свиридівська
№ 66 Свиридівська фон
№ 58 Свиридівська
№ 58 Свиридівська фон
№ 102 Мехедівська ІГ
№ 102 Мехедівська ІГ фон
УППГ-3 Свиридівська
УППГ-3 Свиридівська фон
№ 4 Мехедівська спеціальна
№ 4 Мехедівська спеціальна фон
№ 120 Мехедівська
№ 120 Мехедівська фон
Заплавний ліс
Балка нижче Св. № 102 Мех. ІГ
Урочище Крупське

рекультизем
рекультизем
рілля
рекультизем
рілля
рекультизем
рілля
рекультизем
рілля
рекультизем
рілля
рекультизем
рілля
рекультизем
рілля
рекультизем
рілля
ліс
ліс
ліс

0
9
18
0
0
36
45
0
0
36
45
54
36
72
89
27
54
71
99
56

0
27,08
24,66
0
0
22,68
32,04
0
0
9,72
14,58
35,28
13,95
22,68
23,04
5,04
17,19
59,85
46,53
56,97

5.3 Моніторинг біологічного стану ґрунтів за показниками
мікробних ценозів
Невід’ємною складовою екологічного моніторингу рекультивованих
ґрунтів у місцях видобутку нафти і газу повинен бути мікробіологічний
моніторинг.
Мікробіологічні

показники

є

чутливими

індикаторами

змін

властивостей ґрунтів, що зазнали техногенних навантажень, ущільнення
внаслідок роботи важкої техніки, забруднення, зокрема нафтою, важкими
металами (ВМ), компонентами бурових розчинів, супутніми пластовими
водами тощо. Ґрунтові мікроорганізми першими реагують на забруднення і
пов’язані з ним зміни хімічних, фізико-хімічних і фізичних властивостей
ґрунтів та адекватно відображують їх ступень.
Винятково висока інформативність мікробіологічних показників
визначає необхідність їхнього застосування під час оцінювання стану

82

ґрунтів, забруднених нафтопродуктами та супутніми полютантами, і
ефективності проведення технічного і біологічного етапів рекультивації
ґрунтів після закінчення бурових робіт.
Родючість ґрунтів значною мірою залежить від стану їх мікрофлори й
біологічної активності. Мікроорганізми ґрунтів у таксономічному відношенні
представлені бактеріями, актиноміцетами і грибами.
Тому в наших дослідженнях ми вирішували наступні завдання:
-

визначення

чисельності

мікроорганізмів

основних

еколого-

функціональних груп у ґрунтах території нафто- і газовидобувних
свердловин і аналогічних фонових ґрунтах, а саме: бактерій, що засвоюють
органічний і мінеральний азот, актиноміцетів, мікроскопічних грибів,
оліготрофних бактерій, азотобактера;
- опрацювання отриманих експериментальних даних, і на підставі їх
узагальнення оцінювання стану рекультивованого ґрунту.
Стан мікробних угруповань оцінювали з урахуванням чисельності
мікроорганізмів головних еколого-функціональних груп згідно розробленої
раніше шкали (табл. 5.2) [24].
За результатами досліджень І етапу 2020 р. чисельність мікроорганізмів
досліджуваних груп у ґрунті свердловини № 4 Мехедівська (спеціальна (для
повернення СПВ) була дещо нижчою за фоновий ґрунт (за винятком
актиноміцетів і оліготрофів): органотрофних бактерій і загальної чисельності
мікроорганізмів, що засвоюють мінеральний азот – на 7 %, але ця різниця є
несуттєвою, чисельність бактерій, що засвоюють мінеральний азот, була
нижчою на 15 %, грибів (мікроміцетів) була достовірно нижчою – на 19 %
(табл. 5.2). Значення сумарного біологічного показника (СБП) становить 98, а
показник біологічної деградації ґрунту (ПБД) складає “2”, що згідно
наведеної у табл. 5.2 шкали позитивно оцінюється як недеградований.
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Таблиця 5.2 Оцінка рівня деградованості ґрунту за мікробіологічними
показниками
Ступінь деградації ґрунту
0 – недеградовані ґрунти
1 – слабка
2 – середня
3 – сильна
4 – дуже сильна (екстремальна)

Відхилення мікробіологічних показників
від еталону в несприятливий бік
< 10 %
10 – 25 %
26 – 50 %
51 – 75 %
>75 %

У ґрунті свердловини № 6 Свиридівська, де у 2016 році стався викид
стволової продукції, що містила сильно мінералізовані супутньо-пластові
води, кількість усіх досліджуваних груп мікроорганізмів виявилася вищою за
фоновий ґрунт, крім чисельності оліготрофних бактерій, яка була нижчою на
27 %. Слід відмітити, що у цілому пригнічення мікробного ценозу не
спостерігалося, тому ґрунт свердловині № 6 Свиридівська також може
вважатися недеградованим.
Можна відмітити і позитивний мікробний стан ґрунту свердловини
№ 61

Свиридівська

ІГ,

де

чисельність

усіх

досліджуваних

груп

мікроорганізмів є значно вищою за показники фонового ґрунту, а погіршення
параметрів мікробіологічних показників не виявлено Тому ґрунт майданчику
свердловини № 61 Свиридівська ІГ вважається недеградованим за
біологічними властивостями.
У ґрунті свердловини № 120 Мехедівська достовірно нижчою
порівняно із фоновим ґрунтом (на 26 %) була чисельність актиноміцетів, але,
за підсумком, можна стверджувати про відсутність деградації цього ґрунту.
Ґрунт території свердловини № 58 Свиридівська характеризувався
значно нижчою чисельністю мікрофлори більшості досліджуваних груп
відносно

аналогічних

показників

фонового

ґрунту.

Чисельність

органотрофних бактерій була меншою не суттєво, а загальна чисельність
мікроорганізмів, що асимілюють мінеральні сполуки азоту, – на 22 %, у тому
числі бактерій – на 27 %, актіноміцетів – на 15 % оліготрофів – на 40 %.,
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загальної чисельності евтрофних мікроорганізмів – на 24 %. Значення ПБД
“15” відповідає слабкому ступеню біологічної деградації.
Найбільший ступень відхилення чисельності мікроорганізмів основних
груп від параметрів відповідного фонового ґрунту виявлено для ґрунту
свердловини № 102 Мехедівська ІГ. Чисельність амоніфікаторів була
нижчою на 18 %, мікроорганізмів, що засвоюють мінеральний азот, на 68 %,
оліготрофів – на 45 %. У середньому ступень зниження чисельності
мікрофлори порівняно з фоновими показниками складала 35 %, що
відповідає середньому ступеню деградованості за біологічними показниками.
Нижчою

за

показники

фонового

ґрунту

була

і

чисельність

мікроорганізмів окремих груп у пробі ґрунту УППГ-3 Свиридівська.
Чисельність бактерій, що засвоюють органічний азот, була нижчою на 33 %,
актиноміцетів – на 42 %, грибів – на 14 %, оліготрофів – на 46 %. Значення
ПБД “22” свідчить про слабкий ступень біологічної деградації цього ґрунту.
Чисельність мікроорганізмів основних груп у пробах ґрунту, балки,
розташованої поблизу свердловини № 102 Мехедівська ІГ, заплавному лісі та
урочищі Крупське була дещо нижчою, ніж в інших пробах. Як відомо,
чисельність мікроорганізмів в окультурених орних ґрунтах завжди є віщою,
ніж в аналогічних цілинних ґрунтах природних біогеоценозів у зв’язку з
кращими умовами аерації та іншими відмінностями.
Чисельність азотобактера у порівнянні з фоном не була пригніченою,
лише у ґрунті свердловини № 6 Свиридівська азотобактер не виявлений.
Показники мінералізації, що розраховані для ґрунтів свердловин № 58
Свиридівська і 102 Мехедівська ІГ, мали нижчі, ніж для фонового ґрунту,
значення. Це свідчить про слабкіший перебіг мінералізаційних процесів, що
здійснюються мікроорганізмами. У той же час, у ґрунті біля УППГ-3
Свиридівська показник мінералізації, навпаки, був помітно вищим порівняно
із фоновим ґрунтом.
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Таблиця 5.3 – Чисельність мікроорганізмів головних еколого-трофічних і таксономічних груп у пробах ґрунтів
територій свердловин та у фонових ґрунтах

Точки відбору
проб ґрунту

Мікроорганізми, що
засвоюють азот, млн. КУО/г
сухого ґрунту
мінеральний

Актиноміцети,
млн.
КУО/г
сухого
ґрунту

Гриби,
тис.
КУО/г
сухого
ґрунту

ОлігоЕвтрофи,
Показники
трофи, млн. КУО/г
млн.
сухого
КУО/г
ґрунту
сухого
мінера- СБП, ПБД,
ґрунту
лізації
%
%

органічний
11,50

всього

бактерії

20,24

13,24

7,00

25,30

18,16

31,77

1,76

98

-2

№ 4 Мехедівська СПВ фон

12,36

21,81

15,65

6,18

31,26

14,37

34,20

1,76

100

0

№ 6 Свиридівська

9,40

23,44

14,99

8,45

127,22

13,25

32,97

2,49

157

0

№ 58 Свиридівська

8,23

14,52

8,23

6,29

43,45

10,77

22,79

1,76

85

-15

№ 58 Свиридівська фон

8,89

18,61

11,22

7,39

39,44

18,06

29,87

2,09

100

0

№ 61 Свиридівська ІГ

16,81

25,23

20,31

4,92

54,19

13,06

42,09

1,50

188

0

№ 61 Свиридівська ІГ фон

9,99

14,27

10,03

4,64

18,29

11,90

24,28

1,43

100

№ 102 Мехедівска

11,04

13,65

8,3

5,35

23,94

14,01

24,71

1,24

65

-35

№ 102 Мехедівска фон

13,44

42,85

35,75

7,10

26,72

25,56

56,32

3,19

100

0

Балка нижче № 102

6,73

36,97

28,68

8,29

41,26

20,48

43,74

5,49

100

0

№ 120 Мехедівска

12,69

38,44

31,86

6,58

33,61

14,10

51,16

3,03

101

0

№ 120 Мехедівска фон

10,72

38,86

29,95

8,91

35,09

15,40

49,62

3,63

100

0

УППГ-3 Свиридівська

10,25

30,46

22,42

8,04

50,17

13,87

40,76

2,97

78

-22

УППГ-3 Свиридівська фон

15,41

29,19

15,34

13,85

58,09

25,79

44,66

1,89

100

0

Заплавний ліс

7,79

22,44

16,01

6,43

34,53

16,30

30,26

2,88

100

0

Урочище Крупське

4,71

4,16

2,59

1,57

52,37

9,98

8,92

0,88

100

0

2,04

3,12

–

1,96

4,62

3,28

–

–

–

–

№ 4 Мехедівська СПВ

НІР0,05
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Таблиця 5.4 – Чисельність азотобактера у рекультивованому ґрунті
територій свердловин та у фонових ґрунтах
Точки відбору проб
№ 4 Мехедівська СПВ
№ 4 Мехедівська СПВ фон
№ 6 Свиридівська
№ 58 Свиридівська
№ 58 Свиридівська фон
№ 61 Свиридівська ІГ
№ 61 Свиридівська ІГ фон
№ 102 Мехедівска
№ 102 Мехедівска фон
Балка нижче № 102
№ 120 Мехедівска
№ 120 Мехедівска фон
УППГ-3 Свиридівська
УППГ-3 Свиридівська фон
Заплавний ліс
Урочище Крупське
НІР0,05

Азотобактер, % обростання грудочок
100,00
55,95
0
60,12
0
100,00
94,04
82,14
0,60
0
95,83
0
81,55
0
0,60
0
5

Таким чином, основні еколого-трофічні, фізіологічні і таксономічні
групи мікроорганізмів були представлені у всіх досліджуваних ґрунтах.
Встановлене відхилення чисельності мікроорганізмів окремих груп у
несприятливий бік у ґрунтах свердловин № 58 Свиридівська, № 102
Мехедівська ІГ та УППГ-3 Свиридівська добре узгоджується з результатами
досліджень 2019 р. і свідчить про проходження періоду відновлення
мікробіологічного стану ґрунтів після рекультивації. Такі негативні зміни є
характерними для рекультивованих ґрунтів, оскільки природні ґрунти з
притаманним їм мікробіологічним середовищем формуються на протязі дуже
тривалого періоду, і будь-яке фізичне порушення ґрунту (особливо з грубим
перемішуванням шарів) негативно відображається на стані ґрунтової
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мікробіоти. Тому після проведення рекультивації ґрунт потребує певного
часу для відновлення його мікробіологічних функцій.
Фото чашок Петрі з колоніями азотобактера на середовищі Ешбі з
мікроелементами наведено у Додатку Г.
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ВИСНОВКИ
1. Будова профілю рекультивованих ґрунтів на території виробничої
діяльності ПРЕДСТАВНИЦТВА «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН
ЛІМІТЕД» та агрохімічні характеристики

свідчать про належно

проведену технічну рекультивацію і відсутність погіршення родючості
обстежених ґрунтів;
2. Рекультиземні ґрунти переважно характеризується оптимальними
параметрами

фізичного

стану

для

росту

і

розвитку

зональних

сільськогоспкультур. Щільність складення більшості обстежених ґрунтів
на

території

ПЕТРОЛЕУМ

виробничої

діяльності

КОРПОРЕЙШН

Представництва

ЛІМІТЕД»

залишається

«РЕГАЛ
в

межах

оптимальних параметрів показника відповідно до ДСТУ 4362:2004.
Показники гідрофобності показують сприятливий водний режим ґрунтів
та підтверджують відсутність забруднення вуглеводнями.
3. Особливості гідротермічних умов періоду осінь 2019 – весна 2020 рр.
призвели до істотного зниження рівня ґрунтових вод, однак, неоднозначно
вплинули на їх якість. В багатьох випадках спостерігається зниження
мінералізації підземних вод та вмісту нітратів у них, що найбільш
імовірно спричинено відсутність інфільтрації вологи через відсутність
сталого снігового покриву та посуху;
4.

Води

глибинних

горизонтів

(артезианські),

які

є

основою

водозабезпечення населення в районі досліджень, є цілком придатними
для вживання в питних цілях.
5. Відсутність забруднення води в річці суха Лохвиця та інших
поверхневих водойм свідчить про екологічну стабільність водного
середовища не регіональному рівні та дозволяє розглядати її як
потенційно придатну для господарських потреб населення. Впливу
процесів нафто-газовидобутку на якість природних вод за ознаками
наявності специфічних компонентів (залишки нафтопродуктів, АПАР) на
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території

діяльності

Представництва

«РЕГАЛ

ПЕТРОЛЕУМ

КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» в межах Мехедівсько-Голотовщинського та
Свиридівського родовищ не виявлено;
6. За результатами проведених фітоценотичних досліджень природного
біорізноманіття

виявлено

окремі

локації

рослин

виду

Осока

тонкокореневищна (Carex chordorrhiza Ehrh.) родини Осокові або
Смикавцеві (Cyperaceae) – вид, який занесено до Червоної книги України,
локалітети десяти видів рослин обстежених територій, що є регіонально
рідкісними. Зафіксовано поширення окремих представників тварин класу
Птахи (Aves) та класу Ссавці (Mammalia), у тому числі Ardea alba) родини
Чаплевих (Ardeidae), що занесений до рідких видів відповідно до
Бернської конвенції (додаток 2), до Конвенції з міжнародної торгівлі
вимираючими видами дикої фауни і флори (CITES), (додаток 1) згідно з
Директивою Європейського союзу охорони диких птахів (СЕЕ, додаток 1),
що свідчить про задовільний стан рослинних та тваринних асоціацій та
відсутність шкідливого впливу виробничої діяльності Представництва
«РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» на рослинний покрив;
7. Результати моніторингу ґрунтових безхребетних (чисельність та
біомаса) свідчать, що за станом ґрунтової фауни рекультивовані і фонові
сільськогосподарські ґрунти знаходяться на одному рівні і значно
поступаються природним лісовим ґрунтам. Це дозволяє стверджувати, що
вплив аграрного виробництва на біологічний стан ґрунтів не поступається
розробці родовищ та видобутку вуглеводнів;
8.

Основні

еколого-трофічні,

фізіологічні

і

таксономічні

групи

мікроорганізмів виявлено в усіх обстежених ґрунтах. Встановлено
відхилення параметрів мікробіологічних показників ґрунтів території
свердловин № 58 Свиридівська, № 102 Мехедівська ІГ та УППГ-3
Свиридівська від показників фонових ґрунтів, що відповідає слабкому та
середньому ступеню біологічної деградованості, ґрунти територій інших
досліджуваних свердловин за показниками чисельності мікрофлори не
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вважаються деградованими. При цьому, динаміка чисельності мікрофлори
під

час

моніторингових

спостережень

2019-2020 рр.

демонструє

тенденцію до покращення біологічного стану рекультивованих ґрунтів
територій

свердловин

у

часі.

Найбільш

суттєво

покращився

мікробіологічний стан ґрунтів свердловини № 6 Свиридівська та № 4
Мехедівська (спеціальна для повернення СПВ), тоді як на більшості
об’єктів дослідження вона відповідає фоновим ґрунтам (рілля).
Результати моніторингових досліджень за І етапом 2020 р. та їх
порівняння з попередніми даними дозволяють стверджувати про
відсутність негативного впливу на навколишнє природне середовище від
виробничої

діяльності

Представництва

КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД».

«РЕГАЛ

ПЕТРОЛЕУМ
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Додаток А. Агрохімічні характеристики ґрунтів на території виробничої
діяльності Представництва «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН
ЛІМІТЕД»

№
з.п
1
1
2
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
25
26
27
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
58
59

Уміст
Об’єкт / свердловина

Глибина, см

2
№6
Свиридівська

3
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40

№ 12 Свиридівська
№ 6/12 Свиридівська фон
№ 4 Мехедівська
(спеціальна (для
повернення СПВ)
№ 4 Мехедівська
(спеціальна (для
повернення СПВ) фон
№ 61 Свиридівська ІГ
№ 61 Свиридівська ІГ фон
№ 66 Свиридівська
№ 66 Свиридівська фон
№ 102 Мехедівська ІГ
№ 102 Мехедівська ІГ фон
№ 103 Мехедівська
№ 103 Мехедівська фон
№ 120 Мехедівська

гумусу, %

P2О5, мг/кг

4
1,6
1,4
0,9
2,0
1,4
1,4
1,9
1,2
1,0
2,6
2,2
1,2
3,0
2,4
2,1
1,2
0,9
0,7
1,6
1,3
0,7
1,4
1,3
0,7
2,1
1,3
1,0
3,1
2,9
2,4
3,0
2,9
1,6
3,9
3,3
2,6
4,0
3,9
3,1
2,6
1,4

5
152,57
153,14
166,31
205,81
79,00
121,66
192,55
207,36
181,77
161,6
92,26
94,46
141,12
81,87
58,68
116,88
83,67
80,98
215,83
208,39
189,78
150,85
126,52
85,88
318,88
175,95
155,43
118,79
58,11
71,85
101,54
77,86
52,38
102,99
82,44
44,37
86,16
83,58
94,46
65,55
45,23

K2О,
мг/кг
6
111,46
51,21
48,2
120,5
48,2
45,19
120,5
60,25
57,24
162,67
78,32
69,29
150,63
69,29
60,29
216,9
177,74
589,44
93,39
66,28
66,28
114,47
72,3
60,25
75,31
51,21
66,27
346,44
156,65
234,98
84,35
47,18
48,2
144,6
69,29
39,16
75,31
51,21
75,31
69,29
51,21
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

№ 120 Мехедівська фон
№ 58 Свиридівська
№ 58 Свиридівська фон
УППГ-3 Свиридівська т.1
УППГ-3 Свиридівська т.2
№ 119 Мехедівська
Балка нижче св. № 102
Мехедівська ІГ
№ 25 Перспективна

№ 54 Перспективна

Заплавний ліс

Ур. Крупське

Балка ТЗСУ

Балка ТЗСУ фон

ТЗСУ факел Мехедівська

№ 4-біс Свиридівська

40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20-40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60
0 - 20
20 - 40
40 - 60

1,7
2,9
2,7
1,5
2,1
1,0
0,6
2,2
1,3
1,4
1,5
1,1
1,1
1,9
1,1
0,9
2,5
2,8
1,6
4,7
1,5
1,4
2,5
1,4
1,4
1,2
0,9
2,9
1,7
0,8
3,8
1,9
1,4
3,7
1,9
2,3
5,3
2,7
2,5
2,5
2,3
2,3
2,26
1,79
0,86

81,58
132,82
90,74
90,17
388,15
376,41
358,1
69,84
88,45
105,05
267,07
245,32
203,73
238,73
168,3
172,61
128,24
121,66
122,23
86,16
50,09
49,24

54,23
81,34
54,23
54,23
96,4
93,39
159,66
60,25
54,23
54,23
93,39
51,21
60,25
63,26
51,2
57,24
69,29
66,28
63,26
150,63
54,23
48,2

61,54
58,4
36,64
143,41
180,91
112,78
106,77
184,06
81,01
111,64
168,31
73,85
78,72
48,09
293,12
160,01
129,67
124,23
115,04
126,81
206,67
132,25
110,21

123,51
138,58
117,49
69,29
69,29
111,46
63,26
63,26
83,26
63,26
63,26
108,45
48,2
36,15
262,09
105,44
63,26
99,41
57,24
63,26
129,54
69,29
69,29
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Додаток Б Фізичні та водно-фізичні характеристики ґрунтів території
виробничої діяльності Представництва «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ
КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Об’єкт / свердловина
№ 6 Свиридівська
№ 12 Свиридівська
№ 6/12 Свиридівська фон
№ 58Свиридівська
№ 58 Свиридівська фон
№ 61 Свиридівська ІГ -1
№ 61 Свиридівська ІГ фон
№ 66 Свиридівська
№ 66 Свиридівська фон
УППГ-3 Свиридівська
УППГ-3 Свиридівська фон
№ 4 Мехедівська (спеціальна
для повернення СПВ)
№ 4 Мехедівська (спеціальна
(для повернення СПВ) фон
№ 102 Мехедівська ІГ
№ 102 Мехедівська ІГ фон
№ 120 Мехедівська
№ 120 Мехедівська фон
Балка нижче св. № 102
Мехедівська ІГ
Заплавний ліс
Урочище Крупське
Балка ТЗСУ
Балка ТЗСУ фон

Глибина, см

угіддя

0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0 - 20
20 - 40
0-20
20-40

1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

Щільність
будови ґрунту,
г/см3
1,32
1,40
1,2
1,41
1,25
1,47
1,07
1,24
1,09
1,17
1,18
1,36
1,13
1,41
1,21
1,33
1,19
1,21
1,30
1,36
1,31
1,24
0,98
1,24
1,03
1,11
1,22
1,38
1,17
1,21
1,19
1,29
1,14
1,22
0,88
1,15
0,93
1,23
0,97
1,06
0,81
1,13
1,02
1,11

Гідрофобність, с
1,4
1,4
1,4
1,2
1,0
0,8
0,8
1,0
1,0
1,2
1,3
1,6
1,3
1,4
1,2
1,2
1,1
1,4
1,3
1,2
1,2
1,0
1,1
1,4
1,2
1,0
1,4
1,2
1,2
1,0
1,2
1,0
1,0
1,0
1,2
1,0
1,4
1,0
1,2
1,0
1,2
1,0
1,2
1,0
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Додаток В Результати дослідження чисельності ґрунтових безхребетних
(Lumbricina)

Рисунок Д1. Чисельність земляних черв’яків - свердловина № 66 Свиридівська
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Рисунок Д2. Чисельність земляних черв’яків - свердловина № 4 Мехедівська (спеціальна
для повернення СПВ)

100

Рисунок Д3. Чисельність земляних черв’яків – УППГ-3 Свиридівська
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Рисунок Д4. Чисельність земляних черв’яків - свердловина № 102 Мехедівська ІГ
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Рисунок Д5. Чисельність земляних черв’яків - свердловина № 120 Мехедівська
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Рисунок Д6. Чисельність земляних черв’яків у ґрунтах природних лісових територій –
байрачний ліс поблизу свердловини № 102 Мехедівська ІГ та ліс в заплаві річки Суха
Лохвиця неподалік с. Харківці
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Додаток Г
Зовнішній вигляд колоній азотобактера, висіяних з проб досліджуваних
ґрунтів

Ґрунт території свердловини № 4 Мехедівська (спеціальна для повернення СПВ)

Фоновий ґрунт для свердловини № 4 Мехедівська (спеціальна для повернення СПВ)

Ґрунт на території свердловини № 6 Свиридівська

Рисунок А.1 – Азотобактер на середовищі Ешбі з мікроелементами
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Ґрунт території свердловини № 58 Свиридівська

Фоновий ґрунт для свердловини № 58 Свиридівська

Ґрунт території свердловини № 61 Свиридівська

Фоновий ґрунт для свердловини № 61 Свиридівська
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Ґрунт території свердловини № 102 Мехедівська ІГ

Фоновий ґрунт для свердловини № 102 Мехедівська ІГ

Ґрунт балки, розташованої нижче свердловини № 102 Мехедівська ІГ

Ґрунт території свердловини № 120 Мехедівська
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Фоновий ґрунт для свердловини № 120 Мехедівська

Ґрунт біля УППГ-3 Свиридівська

Фоновий ґрунт для УППГ-3 Свиридівська

Ґрунт у заплавному лісі
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Ґрунт урочища Крупське

