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ВСТУП 

Згідно висновку оцінки впливу на довкілля № 21/01-20217218280/1 від 

22.11.2021 р. фахівцями ДП «Укрнаукагеоцентр» в  грудні 2021 року в межах 

ліцензійної ділянки ПрАТ «Нафтогазвидобування» виконувалися роботи по 

спостереженню за станом навколишнього природного середовища, з метою 

визначення наявності техногенного впливу в зоні можливого впливу 

проведення буріння свердловини № 71 Мачухського газоконденсатного 

родовища. 

Головним завданням екологічних спостережень за станом 

навколишнього природного середовища в межах зони впливу свердловини     

№ 71 Мачухського газоконденсатного родовища є контроль стану природних 

вод, ґрунтів, приґрунтових газів, атмосферного повітря, шумового та 

вібраційного навантаження, який дозволяє оперативно отримувати 

достовірну інформацію щодо існуючої екологічної ситуації в районі 

проведення бурових робіт та своєчасно реагувати на будь-які негативні 

зміни. 

Для дослідження стану природних вод в межах зони можливого впливу 

свердловини № 71 Мачухського газоконденсатного родовища обрано 3 

існуючі спостережні свердловини №№ 6, 8, 9 (спостережні точки №№  13, 15, 

16 відповідно), колодязі господарсько-питного водопостачання в с. Васьки  

(т. №10, т. №20), які входять до складу локальної режимної спостережної 

мережі Мачухського ГКР і знаходяться найближче до свердловини № 71 та 

пробурену в грудні 2021 р. північному напрямку від  св. № 71 на перший від 

поверхні водоносний горизонт спостережну свердловину № 11 (точка 

спостереження № 23), артезіанську свердловину, яка знаходиться на 

території бурового майданчику св. № 71 (т. № 26), колодязь в с. Миколаївка  

(т. № 24) та 1 природну водойму (т. № 25). 

Для спостереження за станом ґрунтів та приґрунтових газів в межах 

зони можливого впливу свердловини № 71 Мачухського ГКР із існуючих на 

родовищі пунктів спостереження за станом ґрунтів та приґрунтових газів 

обрано пункти ППО-4, ППО-5, ППО-6, які знаходяться найближче до 



 6 
свердловини № 71 доповнено нові пункти спостереження за станом ґрунтів 

та приґрунтових газів ППО-13 та ППО-14.  

Для дослідження стану атмосферного повітря, шумового та 

вібраційного навантаження обрано 4 точки: 

- точка № 10 на межі найближчої житлової забудови до свердловини                

№ 71 Мачухського ГКР в с. Васьки; 

- точка № 11 межа СЗЗ (500 м) свердловини № 71 Мачухського ГКР, 

північно-західний напрямок до с. Васьки; 

- точка № 12 межа СЗЗ (500 м) свердловини № 71 Мачухського ГКР, 

південно-східний напрямок до с. Миколаївка; 

- точка № 13 межа СЗЗ (500 м) свердловини № 71 Мачухського ГКР, 

південно-західний напрямок. 

Результати оцінки якості природних вод, ґрунтів, складу приґрунтових 

газів, стану атмосферного повітря, шумового та вібраційного навантаження в 

межах зони можливого впливу свердловини № 71 Мачухського 

газоконденсатного родовища за досліджуваний період наводяться в Звіті. 
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1 НОРМАТИВНЕ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО 

МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Моніторинг – це система безперервного спостереження за станом 

довкілля, яка виконується з метою визначення наявності негативного впливу 

на оточуюче середовище процесів розвідки і розробки родовищ вуглеводнів, 

виявлення можливого забруднення і визначення ореолу його 

розповсюдження, а також розробки заходів для його знешкодження. 

Навколишнє природне середовище в місцях розташування 

промислових підприємств знаходиться під підвищеним техногенним 

навантаженням. Тому актуальною проблемою сьогодення є проведення 

екологічного моніторингу за станом навколишнього природного середовища 

на території України.  

Питання стосовно охорони навколишнього природного середовища 

регламентуються наступними законодавчими актами України, екологічними 

стандартами і нормативами, відомчими документами, а саме: 

- Закон України «Про нафту і газ» (стаття № 45); 

- Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (стаття № 22); 

- Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (стаття 13); 

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» (стаття 7); 

- Кодекс України про надра (стаття 53); 

- Водний кодекс України (статті 44, 105); 

- Земельний кодекс України (стаття 191); 

- Постанова № 391 від 30.03.1998 р. «Положення про державну 

систему моніторингу довкілля» (стаття №10); 

- Наказ Мінприроди України №118 від 15.03.2017 р. «Про 

затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ» (п. 49 

розділу XVIII); 
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- Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання в ДКЗ 

України матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і 

газу. 

У кожному документі законодавства існує стаття про обов'язкове 

спостереження за станом довкілля підприємствами, установами та 

організаціями, діяльність яких впливає або може впливати на навколишнє 

природне середовище, тому,  з метою запобігання забруднення довкілля 

необхідно проводити постійний контроль екологічного стану навколишнього 

природного середовища. 
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2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕРИТОРІЮ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 Фізико-географічна характеристика 

В адміністративному відношенні Мачухське газоконденсатне родовище 

розташоване в межах Полтавського району Полтавської області України. 

Обласний центр – м. Полтава знаходиться на відстані 35 км південно-

східніше родовища. 

Найближчими населеними пунктами є села: Клименки, Васьки, 

Гвоздиківка, Миколаївка, Кованчик, Мачухи, Абазівка та інші. Поруч з 

територією робіт проходить автотраса Київ-Харків та Кременчук-Полтава-

Гадяч. 

Оглядова карта району робіт представлена на Рисунку 2.1. 

В економічному відношенні район розташування родовища є 

переважно сільськогосподарським з широко розвиненою нафтогазо-

видобувною промисловістю і мережею продуктопроводів. Найближчі 

родовища: Решетняківське, Горобцівське, Абазівське, Макарцівське. 

В безпосередній близькості до родовища проходять газопроводи 

Потічани-Полтава та Диканька-Кривий Ріг. 

Із корисних копалин, окрім нафти і газу, є також будівельні матеріали: 

пісок, глина. 

В орографічному відношенні площа родовища являє собою горбисту 

рівнину, розташовану в межиріччі рік Ворскла і Псел – лівих притоків           

р. Дніпра. Вододільне плато розчленоване густою мережею ярів, балок та 

прохідних долин, що заболочуються в період значних опадів. Безпосередньо 

на території родовища протікає р. Полузір’я – права притока р. Ворскли, яка 

місцями пересихає в посушливий літній період.  

Клімат району помірно-континентальний із середньорічною 

температурою  +7оС. Середня температура взимку  -3оС, влітку  +20оС. 

Самий теплий місяць – липень, з температурою  +21,5оС, самий холодний – 

січень, з температурою -7,5оС. 
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Рисунок 2.1 – Оглядова карта району робіт 
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2.2 Гідрогеологічні умови 

Згідно гідрогеологічного районування Мачухське газоконденсатне 

родовище розташоване в південній частині ДДз і відноситься до південного 

гідрогеологічного району. 

В геоморфологічному відношенні район робіт в більшій своїй частині 

відноситься до ново-харківської пліоценової тераси р. Дніпро, що 

прослідковується в районі межиріччя р. Ворскла (лівий приток р. Дніпро) та 

її правого притоку р. Полузір’я з абсолютними відмітками місцевості +120- 

+150 м, та частково захоплює територію долини р. Полузір’я (заплаву та 

першу заплавну терасу) з абсолютними відмітками місцевості +90- +110 м. 

Враховуючи умови залягання, хімічний склад,  фаціально-літологічні 

особливості розрізу, водозбагаченість, характер гідравлічного зв’язку з вище- 

та нижчезалягаючими водоносними горизонтами в межах розкритої частини 

розрізу виділяється дві гідрогеологічні зони – зона активного та зона 

сповільненого водообміну.  

Об’єктом спостереження при проведенні екологічного моніторингу 

визначені підземні води зони активного водообміну. Підземні води зони 

активного водообміну характеризуються інфільтраційним режимом, мають 

тісний зв'язок з денною поверхнею і тому першими приймають на себе 

навантаження. 

Зона активного водообміну містить водоносні комплекси кайнозою 

(четвертинних, неогенових та палеогенових відкладів) і мезозою (сеноман-

нижньокрейдовий-верхньоюрський водоносний комплекс), які розділені між 

собою верхньокрейдяною водотривкою товщею. 

До кайнозойських відкладів приурочені водоносні горизонти: 

а) в четвертинних відкладах: 

- водоносний горизонт в сучасних алювіальних відкладах заплави  

р. Полузір’я (правий приток р. Ворскла) та днищ балок (а QІV); 

- водоносний горизонт в середньо-верхньочетвертинних алювіальних  

відкладах 1-ої надзаплавної тераси притоку р. Ворскли (а QІІ-ІІІ); 
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- водоносний горизонт в нерозчленованих середньо-верхньо-

четвертинних еолово-делювіальних відкладах ново-харківської 

пліоценової тераси (vdQ ІІ-ІІІ); 

б) в неогенових відкладах: 

- водоносний горизонт в пліоценових алювіальних відкладах (N2); 

в) в палеогенових відкладах: 

- водоносний горизонт в відкладах берекської та харківської світ 

олігоценових відкладах (P3
hr+br); 

- водоносний горизонт в відкладах канівської та бучацької світ (P2
bč+kn). 

Водоносні горизонти в четвертинних відкладах приурочені до 

суглинків, супісків та різнозернистих пісків. Товщина водовмісних порід 

непостійна і коливається від декількох до 20 м. Глибина залягання в 

залежності від абсолютних відміток поверхні землі становить від 1,5 до  12 м. 

Води безнапірні. 

На підвищених ділянках рівнини водовмісні еолово-делювіальні 

середньоверхньочетвертинні відклади залягають на пліоцен-нижньо-

четвертинних червоно-бурих глинах, які виступають нижнім водоупором. 

В межах заплавних терас річок неогенові відклади розмиті, а відклади 

сучасного та середньоверхньочетвертинного водоносних горизонтів 

залягають на палеогенових відкладах. Відсутність витриманих водоупорів 

сприяє широкій взаємодії четвертинних водоносних горизонтів з 

нижчезалягаючими водоносними горизонтами берекської і харківської світ. 

За хімічним складом води четвертинних відкладів, в основному,  

гідрокарбонатно-кальцієвого, гідрокарбонатно-хлоридно-натрієвого складу з 

мінералізацією від 0,2 до 1,1 г/л. 

Водоносні горизонти живляться за рахунок інфільтрації атмосферних 

опадів. Рух ґрунтових вод відбувається в напрямку заплави р. Полузір’я, де 

відбувається їх розвантаження. 

Режим водоносного комплексу знаходиться в прямій залежності від 

метеорологічних факторів і характеризується коливанням рівнів води від 0,5 

до 1,5 м. 
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Водоносні горизонти четвертинних відкладів дуже широко 

використовуються населенням за допомогою шахтних колодязів та 

поодиноких свердловин. 

Водоносний горизонт в пліоценових алювіальних відкладах 

розповсюджений на межиріччі р. Ворскла та її притоку р. Полузір’я. 

Територія з абсолютними відмітками землі +120 - +150 м приурочена до 

новохарківської пліоценової тераси. Водовмісними являються різнозернисті 

піски. Потужність водоносного горизонту складає в середньому 10-15 м. 

Глибина залягання водоносного горизонту коливається від 15 до 40 м. Води 

безнапірні або слабонапірні. Дебіти свердловин складають від 2 до 5 

м3/годину. 

За хімічним складом води гідрокарбонатно-хлоридно-натрієві, 

гідрокарбонатно-натрієво-кальцієві з мінералізацією до 1,0 г/л. Водоносний 

горизонт використовується дрібними водоспоживачами за допомогою 

неглибоких поодиноких свердловин. 

Водоносний горизонт харківсько-берекських відкладів приурочений до 

дрібно- та середньозернистих пісків в різній мірі глинистих. Загальна 

товщина водовмісних порід складає 20-40 і більше метрів. Водозбагаченість 

горизонту знаходиться в прямій залежності від літологічного складу 

водовмісних порід. Дебіти свердловин змінюються від 4 до 9 м3/годину при 

зниженнях на 8-11 м відповідно. Водоносний горизонт напірний. Статичні 

рівні встановлюються на глибинах 5-58 м. За хімічним складом це  

гідрокарбонатно-хлоридно-натрієві, гідрокарбонатно-кальцієво-натрієві води 

з мінералізацією 0,6-0,8 г/л. Загальне направлення потоку підземних вод 

відбувається на південний захід, в напрямку р. Дніпро, де відбувається їх 

розвантаження. Живлення водоносного горизонту відбувається за рахунок 

інфільтрації атмосферних опадів. Різких сезонних коливань рівня води не 

спостерігається. Водоносний горизонт широко використовується для 

водопостачання населення та невеликих підприємств. 

Водоносний горизонт бучацько-канівських відкладів завдяки великому 

поширенню і значній водозбагаченості являється одним із основних для 
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водопостачання різних об’єктів народного господарства. Глибина залягання 

водоносного горизонту в даному районі становить 180-200 м, середня 

потужність водовмісних дрібнозернистих та різнозернистих пісків складає 

30-40 м. Води горизонту напірні, роль верхнього водоупору відіграють 

мергелі київської світи. П’єзометричні рівні встановлюються на глибинах 65-

90 м в залежності від абсолютних відміток місцевості. Дебіти свердловин 

складають 6-25 м3/годину. 

Води горизонту прісні, в основному, гідрокарбонатно-хлоридно-

натрієві та гідрокарбонатно-кальцієві з мінералізацією до 1,5 г/л. 

Нижче по розрізу під потужною товщею мергельно-крейдяних порід 

верхньої крейди залягає сеноман-нижньокрейдовий-верхньоюрський 

водоносний комплекс приурочений до пластів різнозернистих пісків та 

пісковиків. Потужність водовмісних порід коливається від 10 до 20 м і 

залежить від геоструктурних особливостей території. Глибина залягання 

покрівлі водоносного комплексу досягає 800 м. Водоносний комплекс 

високонапірний. П’єзометричні рівні встановлюються на глибинах порядку 

30-75 м. Дебіти свердловин досягають 75 м3/годину (сеноманський 

водоносний горизонт) при динамічних зниженнях рівня до 50 м. 

За хімічним складом води гідрокарбонатно-хлоридно-натрієвого типу з 

мінералізацією 0,8-1,4 г/л в сеноман-нижньокрейдових відкладах та до 5 г/л в 

верхньоюрських. 

Водоносні горизонти нижньої гідрогеологічної зони сповільненого 

водообміну різко відрізняються від вод верхньої гідрогеологічної зони як за 

хімічним складом, так і за гідродинамічними властивостями. 

Регіональним водоупором, що розділяє дві гідродинамічні зони 

являється верхньо-середньоюрська глиниста товща. 

Зона сповільненого водообміну включає середньоюрський, тріасовий, 

нижньопермсько-верхньокам’яновугільний, середньокам’яновугільний та 

нижньокам’яновугільний водоносні комплекси, детальна характеристика 

яких в цьому звіті не наводиться.  
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3 ПРИНЦИПИ І ОРГАНІЗАЦІЯ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА СТАНОМ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В МЕЖАХ ЗОНИ МОЖЛИВОГО 

ВПЛИВУ СВЕРДЛОВИНИ № 71 МАЧУХСЬКОГО ГКР  

 3.1 Технічні засоби  

Для реалізації роботи по проведенню спостережень за станом 

навколишнього природного середовища в межах зони можливого впливу 

свердловини № 71 Мачухського ГКР використані наступні технічні засоби, які 

можна розділити на: 

− засоби і устаткування для проведення польових робіт; 

− методи, прилади, методики лабораторних досліджень; 

− засоби і устаткування для проведення камеральної обробки матеріалів. 

3.1.1 Засоби і устаткування для проведення польових робіт 

Проведення польових робіт вимагає спеціального устаткування та 

спеціалістів. 

Виїзд фахівців і спорядження для проведення польових робіт проводилося 

вантажопасажирським повнопривідним автомобілем УАЗ. Автомобіль УАЗ при 

роботі оснащений електростанцією, насосами, гідрогеологічним інструментом, 

лопатами, рулетками, сокирами, пилками, теодолітом, спеціальними 

пристосуваннями для відбору і підготовки зразків і проб та приладом GPS для 

прив’язки точок спостережень. 

3.1.2 Методи, прилади, методики лабораторних досліджень  

 Виконання лабораторних досліджень природних вод, ґрунтів та 

приґрунтових газів проводилось в комплексній аналітичній лабораторії              

ДП «Укрнаукагеоцентр», що має діюче Свідоцтво про відповідність стану 

системи вимірювань (Додаток Г), Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 

9001:2015, IDT) «Системи управління якістю» (Додаток Д), Сертифікат ДСТУ ISO 

14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та 

настанови щодо застосування» (Додаток Е) та відповідно кваліфікований 

персонал для проведення  та відповідно кваліфікований персонал для проведення 

лабораторних аналізів.  
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 В процесі дослідження відібраних проб води фахівцями                                     

ДП «Укрнаукагеоцентр» визначались наступні показники: 

- Аніони: Cl-,  SO4
2-, НСO3

-, СO3
2-, NO3

-, NO2
-; 

- Катіони: Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, NН4
+; 

- нафтопродукти; 

- рН, густина, загальна жорсткість, мінералізація, сухий залишок, 

окиснюваність. 

 Визначення усіх компонентів проводилося за стандартними 

методиками: 

Cl- ДСТУ ISO 9297:2007 
SO4

2- ГОСТ 4389-72 
НСO3

- ДСТУ ISO 9963-1:2007 
СO3

2- ДСТУ ISO 9963-1:2007 
Na+ ДСТУ ISO 11885:2019 
K+ ДСТУ ISO 11885:2019 
Ca2+ ДСТУ ISO 6058:2003 
Mg2+ ДСТУ ISO 6059:2003 
Fe2+ ДСТУ ISO 11885:2019 
Fe3+ ДСТУ ISO 11885:2019 
NН4

+ ГОСТ 4192-82 
NO3

- ДСТУ 4078-2001 
NO2

- ДСТУ 4192-82 
рН ДСТУ 4077-2001 

   Збирання і транспортування відібраних проб природних вод в точках 

локальної режимної спостережної мережі до лабораторії                                                

ДП «Укрнаукагеоцентр» виконувалося згідно ДСТУ ISO 5667-3:2001. Якість 

води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з 

пробами (ISO 5667-3:1994, IDT). 

 В процесі дослідження відібраних проб ґрунтів (аналіз водної витяжки) 

визначались наступні показники: 

- Аніони: Cl-,  SO4
2-, НСO3

-, NO3
-; 

- Катіони: Na+, K+, Ca2+, Mg2+; 

- нафтопродукти; 

- рН, сухий залишок. 
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Визначення хімічних показників здійснювалось із застосуванням 

потенціометричного, фотоколориметричного, титрометричного, 

гравіметричного та атомно-емісійно спектрометричного методів, згідно чинних 

ДСТУ, ГОСТ та методик. 

Густина води замірялася при 200С на денситометрі DМА 500, який 

калібрується по дистильованій воді. 

Заміри рН виконувалися електрометричним методом з використанням 

приладу для вимірювання рН Titrando модель 913. 

Визначення вмісту аніонів хлору, гідрокарбонат- та карбонат-іонів 

виконувалося методом потенціометричного титрування на автоматизованому 

приладі титрації Titrando, в комплекті якого є прилад для вимірювання 

електропровідності води кондуктометр Conductivity 856. 

Визначення вмісту катіонів калію, натрію виконувалося полум'яно-

фотометричним методом на фотометрі полум'яному С1-378. 

Нафтопродукти визначалися на автоматичному аналізаторі вмісту 

нафтопродуктів у воді «Мікран» методом заміру оптичної густини 

нафтопродуктів, вилучених із води шляхом екстракції гексаном. 

Аналіз приґрунтових газів виконувався методом газової хроматографії на 

хроматографі «Хроматэк Кристалл 5000.1», згідно МВУ 045/05-2011. 

Метрологія. Природний газ. Методика виконання вимірювань компонентного 

складу із застосуванням хроматографів «Кристалл» та обчислення густини, 

теплоти згорання і числа Воббе. 

Дослідження атмосферного повітря проводились за допомогою приладів 

ГАНК-4 та УГ-2. 

Дослідження шумового та вібраційного навантаження проводилися за 

допомогою приладу ВШВ-003. 

3.1.3 Засоби і устаткування для проведення камеральної обробки матеріалів 

Для проведення камеральної обробки матеріалів використано устаткування  з 

використанням певних програмних продуктів та методів статистичної обробки 

результатів Word, Exсel, CorelDRAW, PowerPoint, NANOcad, RockWorks. 
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Виконується математична обробка гідрогеологічних, геологічних матеріалів та 

створюється база даних для побудови екологічної картини досліджуваної 

території. 

3.2 Структура спостережень за станом навколишнього природного  

середовища в межах зони можливого впливу свердловини № 71  

Мачухського ГКР 

Структура спостережень за станом навколишнього природного середовища в 

межах зони можливого впливу свердловини № 71  Мачухського ГКР включає в 

себе: моніторинг підземних, поверхневих вод, ґрунтів, приґрунтових газів, 

атмосферного повітря, шумового та вібраційного навантаження та наведена на 

Рисунку 3.1. 

 

Рисунку 3.1 - Структура спостережень за станом навколишнього 
природного середовища в межах зони можливого впливу свердловини № 71 

Мачухського ГКР 

Структура спостережень за станом навколишнього 
природного середовища в межах зони можливого 

впливу свердловини № 71 Мачухського ГКР 
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Місця розташування точок спостереження за станом природних вод,  

пунктів постійного обліку ґрунтів, приґрунтових газів, розташування точок 

дослідження стану  атмосферного повітря, шумового та вібраційного 

навантаження в межах зони можливого впливу свердловини № 71                

Мачухського ГКР наведені на Рисунку 3.2. 
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Рисунок 3.2 - Місця розташування точок спостереження за станом природних вод,  
пунктів постійного обліку ґрунтів, приґрунтових газів, розташування точок 

дослідження стану  атмосферного повітря, шумового та вібраційного навантаження в 
межах зони можливого впливу свердловини № 71 Мачухського ГКР
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4 АНАЛІЗ СТАНУ ПРИРОДНИХ ВОД,  ҐРУНТІВ, ПРИГРУНТОВИХ 

ГАЗІВ, АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ, ШУМОВОГО ТА ВІБРАЦІЙНОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ В МЕЖАХ ЗОНИ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ 

СВЕРДЛОВИНИ № 71 МАЧУХСЬКОГО ГКР 

4.1 Природні води 

Підземні води є найбільш динамічним і вразливим компонентом 

геологічного середовища, який у масштабі реального часу реагує на зміни 

природних і природно-антропогенних факторів.  

Оцінка якості підземних вод в межах зони можливого впливу 

свердловини № 71 визначалась згідно ДСанПін України 2.2.4-171-10 

«Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною». 

Перед відбором проб води з спостережних свердловин №№ 6, 8, 9, 11 

(точки спостереження №№ 13, 15, 16, 23), для видалення застійної води зі 

стовбуру свердловин, здійснювалося їх прокачування за допомогою 

електронасоса «Цвіркун» Bosna-LG (зазвичай відбувається вибирання 2-5 

об’ємів води у свердловині). 

Результати визначення хімічного складу ґрунтових та поверхневих вод 

в межах зони можливого впливу свердловини № 71 наведені в таблиці 4.1.  

Згідно результатів аналізу відібраних проб води в точках локальної 

спостережної мережі протягом досліджуваного періоду зафіксовано незначне 

перевищення ГДК наступних компонентів:  

- нітратів – точки спостереження № 10 та № 20;  

- заліза загального – точка спостереження № 24; 

- показника жорсткості – точка спостереження № 10. 

Усі інші показники якості природних вод, що регламентуються, не 

перевищують значення ГДК. 

Нітратне забруднення вказують на господарсько-побутовий тип 

забруднення вод, який виникає через нераціональне використання 

мінеральних і органічних добрив, хімічних засобів захисту рослин та 

порушення правил гігієни й санітарії у місцях життєдіяльності людини.  
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Підвищений показник загальної жорсткості та заліза обумовлений 

природним складом ґрунтів і гірських порід верхньої частини геологічного 

розрізу. 

Нафтопродукти є специфічним індикатором забруднення природних 

вод, характерним для нафтогазовидобувної промисловості. В жодній з 

досліджених проб природних вод присутності нафтопродуктів не виявлено. 

Результати замірів рівнів ґрунтових вод в межах зони можливого 

впливу свердловини № 71 Мачухського ГКР наведені в таблиці 4.2.  
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Приватне акціонерне товариство 
«Національна акціонерна компанія «Надра України» 

Дочірнє підприємство ПрАТ «НАК «Надра України» 
“Український геологічний науково-виробничий центр” 

(ДП «Укрнаукагеоцентр») 
 

вул. М. Бірюзова 53, м. Полтава, 36007, факс (0532) 50-91-64, e-mail: poltavargp@ukr.net 
________________№__________     На  № __________ від ____________ 

Таблиця 4.1 - Результати визначення хімічного складу ґрунтових та поверхневих вод в межах зони можливого впливу свердловини № 71 Мачухського ГКР, відібраних 15.12.2021 р. 

Характеристика Один. 
вимір. 

Місце відбору проб 

т. №10 
колодязь 

т. №13 
спост. св. 

№6 

т. №15 
спост. св. 

№8 

т. №16 
спост. св. 

№9 

т. №20 
колодязь 

т. №23 
спост. св. 

№11 

т. №24 
колодязь 

т. №25 
природна 
водойма 

т. №26 
арт. св. 

Кальцій Ca2+ 
мг/л 59,12 28,06 30,06 12,02 32,06 84,17 31,59 103,69 6,01 

мг.екв/л 2,95 1,40 1,50 0,60 1,60 4,20 1,58 5,17 0,30 
%мг.екв/л 8,17 11,81 6,10 3,67 6,80 16,29 5,57 20,26 0,86 

Магній Mg2+ 
мг/л 107,01 8,51 48,64 26,75 79,04 51,07 68,29 47,19 3,65 

мг.екв/л 8,80 0,70 4,0 2,20 6,50 4,20 5,62 3,88 0,30 
%мг.екв/л 24,37 5,90 16,28 13,47 27,64 16,29 19,8 15,20 0,86 

Натрій Na+ 
мг/л 144,36 85,66 155,04 121,66 82,79 101,49 158,5 81,36 382,65 

мг.екв/л 6,28 3,72 6,74 5,29 3,60 4,41 6,89 2,54 16,64 
%мг.екв/л 17,38 31,41 27,43 32,40 15,31 17,11 24,28 13,87 47,54 

Калій K+ 
мг/л 1,16 4,05 1,74 2,91 2,33 3,02 3,85 6,74 10,13 

мг.екв/л 0,03 0,10 0,04 0,07 0,06 0,08 0,10 0,17 0,26 
%мг.екв/л 0,08 0,88 0,18 0,46 0,25 0,31 0,35 0,67 0,74 

Гідрокарбонати 
HCO3

- 

мг/л 602,65 301,83 652,94 352,95 512,40 511,30 589,63 605,12 465,92 
мг.екв/л 9,88 4,95 10,70 5,79 8,40 8,38 9,67 9,92 7,64 

%мг.екв/л 27,36 41,73 43,56 35,44 35,72 32,51 34,08 38,88 21,83 

Карбонати CO3
2- мг/л відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. 

5,28 
0,18 
0,50 

Хлориди Cl- 
мг/л 140,36 24,46 38,43 76,86 31,44 63,51 20,71 58,81 294,06 

мг.екв/л 3,96 0,69 1,08 2,17 0,89 1,79 0,58 1,66 8,29 
%мг.екв/л 10,96 5,82 4,41 13,27 3,77 6,94 2,04 6,50 23,70 

Сульфати SO4
2- 

мг/л 140,65 відс. 12,30 0,82 56,79 115,22 161,31 56,79 65,84 
мг.екв/л 2,93 відс. 0,26 0,02 0,89 2,40 3,36 1,18 1,37 

%мг.екв/л 8,11 відс. 1,04 0,10 3,77 9,31 11,84 4,62 3,92 
Залізо Fe мг/л 0,12 0,08 0,08 0,51 0,10 0,09 2,0 0,12 0,7 

Нітрати NO3
- 

мг/л 80,0 18,0 15,0 12,0 80,0 20,0 36,0 відс. 1,20 
мг.екв/л 1,29 0,29 0,24 0,19 1,29 0,32 0,58 відс. 0,02 

%мг.екв/л 3,57 2,45 0,98 1,19 5,49 1,24 2,04 відс. 0,05 
Нітрити NO2

- мг/л 0,12 0,60 0,40 0,50 0,10 0,02 0,5 відс. відс. 
Загальна жорсткість мг.екв/л 11,75 2,10 5,50 2,80 8,10 8,40 7,20 9,05 0,60 

Мінералізація мг/л 1275,31 470,57 954,16 605,97 876,85 949,78 1069,88 959,70 1234,74 
Сухий залишок мг/л 973,98 319,65 627,69 429,50 620,65 694,13 775,06 657,14 999,14 

Окиснюваність O2 мг/л 3,60 0,80 1,60 1,76 0,48 0,49 2,82 6,5 0,41 
Амоній NH4

+
 мг/л 0,60 1,60 0,60 0,80 0,70 0,2 0,55 відс. 0,2 

Водневий  показник pH 7,52 7,78 7,74 7,97 7,35 7,41 7,95 7,64 7,9 
Нафтопродукти мг/л відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. 

Тип води ГМН ГН ГНМ ГХНМ ГМН ГНКМ ГМН ГНМК ХГН 
Густина г/см3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

М.О. Погорєлова             
Н.В. Сіра 
М.Л. Скирда 

О.Г. Голуб 

3
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 Таблиця 4.2 - Результати замірів рівнів ґрунтових вод в межах зони можливого впливу свердловини 
   № 71 Мачухського ГКР, проведених 15.12.2021 р. 

№ точки 
спостереження 

т. №10 
колодязь 

т. №13 
сп. св. 

№6 

т. №15 
сп. св. 

№8 

т. №16 
сп. св. 

№9 

т. №20 
колодязь 

т. №23 
сп. св. 
№11 

т. №24 
колодязь 

Відмітка, м 
Дата 
виміру 

100,8 112,2 126,0 112,0 103,0 108,0 125,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.06.2021 р. 9,75 
91,05 

15,91 
96,30 

9,76 
116,24 

12,63 
99,37 

9,34 
93,66 

10,08 
97,92 

9,21 
115,79 

Склала:    Ю.А.  Білик 
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4.2 Ґрунти 

Особливе місце в біосфері займають ґрунти, які найбільш чуткі до 
антропогенного впливу. 

Екологічні спостереження за станом ґрунтів в межах зони можливого 
впливу свердловини №71 Мачухського ГКР здійснювались в пунктах 
постійного обліку ґрунтів ППО-4, ППО-5, ППО-6, ППО-13 та ППО-14. 

Відбір проб ґрунтів для дослідження проводився з глибини 0,5 м. 

Результати аналізу хімічного складу водних витяжок ґрунтів наведені в 

таблицях 4.3. 

За лабораторними даними перевищення ГДК та ОДК в ґрунті, згідно 

КНД 41-00032626-00-326-99. Визначення забруднення ґрунтів навколо 

бурових площадок. Методичні вказівки та Наказу Міністерства охорони 

здоров’я України № 1595 від 14.07.2020 р. «Про затвердження Гігієнічних 

регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті», не виявлено. 
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Таблиця 4.3 – Результати лабораторних досліджень проб ґрунтів в 
межах зони можливого впливу свердловини № 71 Мачухського ГКР, 
відібраних 15.12.2021 р.  

Показник Одиниця виміру 

Місце відбору ґрунту 

ППО-4 ППО-5  ППО-6 ППО-13 ППО-14 

Кальцій Ca2+ 

мг в 100 г ґрунту 10,0 15,0 12,50 8,75 15,0 
ммоль в 100 г 

ґрунту 0,500 0,750 0,625 0,438 0,750 

% масовий 0,100 0,015 0,013 0,009 0,015 

Магній Mg2+ 

мг в 100 г ґрунту 4,58 3,05 4,58 0,76 0,76 
ммоль в 100 г 

ґрунту 0,375 0,250 0,375 0,063 0,063 
% масовий 0,005 0,003 0,005 0,001 0,001 

Натрій Na+ 

мг в 100 г ґрунту 4,60 0,00 2,30 9,20 2,30 
ммоль в 100 г 

ґрунту 0,200 0,000 0,100 0,400 0,100 

% масовий 0,005 0,000 0,002 0,009 0,002 

Калій K+ 

мг в 100 г ґрунту 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 
ммоль в 100 г 

ґрунту 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

% масовий 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Гідрокарбонати 
HCO3

- 

мг в 100 г ґрунту 19,83 42,70 44,23 33,55 45,75 
ммоль в 100 г 

ґрунту 0,325 0,700 0,725 0,550 0,750 

% масовий 0,020 0,043 0,044 0,034 0,046 

Карбонати 
CO3

2- 

мг в 100 г ґрунту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ммоль в 100 г 

ґрунту 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

% масовий 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Хлориди Cl- 

мг в 100 г ґрунту 5,33 5,33 7,10 7,10 6,21 
ммоль в 100 г 

ґрунту 0,150 0,150 0,200 0,200 0,175 

% масовий 0,005 0,005 0,007 0,007 0,006 

Сульфати SO4
2- 

ммоль в 100 г 
ґрунту 12,124 11,481 12,059 12,681 16,729 

% масовий 0,582 0,551 0,579 0,609 0,803 

Нітрати NO3
- 

мг в 100 г ґрунту 
(ГДК 1302 мг/кг) 9,0 7,0 5,0 5,0 4,0 
ммоль в 100 г 

ґрунту 0,145 0,113 0,081 0,081 0,065 

% масовий 0,009 0,007 0,005 0,005 0,004 

KCl 
мг/кг 

(ГДК  5601 
ГДК 5602 мг/кг) 

74,60 74,60 74,60 74,46 74,46 

Водневий показник pH 7,05 7,82 8,05 7,48 7,96 

Нафтопродукти 
мг/кг 

(ОДК 40001мг/кг 

 ГДК 10002мг/кг) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 – КНД 41-00032626-00-326-99 « Визначення забруднення ґрунтів навколо бурових площадок.  Методичні 
вказівки». 

2 – Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 1595 від 14.07.2020 р. «Про затвердження Гігієнічних 
регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті». 

 

Склала:                                             Ж.В. Колодій 
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4.3 Приґрунтові гази 

Визначення вмісту вуглеводневих газів в приґрунтовій атмосфері є 

ефективним засобом контролю герметичності видобувних свердловин, 

комунікацій і, в цілому, геологічної покрівлі покладу.  

Відбір проб приґрунтових газів проводився в межах зони можливого 

впливу свердловини №71 Мачухського ГКР в ППО-4, ППО-5, ППО-6,     

ППО-13 та ППО-14 з глибини 0,5 м шляхом витіснення сольового розчину 

газом з герметичної ємності. В середньому об’єм проби газу складав 400 см3. 

Аналіз відібраних приґрунтових газів проводився методом газової 
хроматографії на хроматографі «Хроматэк Кристалл 5000.1» на вміст кисню, 
азоту, діоксиду вуглецю, водню та газоподібних вуглеводнів. 

Результати аналізів приґрунтових газів в межах зони можливого впливу 

свердловини №71 Мачухського ГКР наведені в таблиці 4.4. 

За результатами аналізів приґрунтових газів в межах зони можливого 

впливу свердловини №71 Мачухського ГКР,  перевищення ОБРВ та ГДК, що 

регламентуються згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 52 

від 14.01.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого 

вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених 

місць» та Постанови № 9 від 15 квітня 2013 року  «Про затвердження 

гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених 

місць» не виявлено. 
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Таблиця  4.4 – Результати аналізів приґрунтових газів в межах зони можливого впливу свердловини №71                 
Мачухського ГКР, проведених 15.12.2021 р. 

№
 п

/п
 

Дата 
відбору 

Місце 
відбору 

Склад газу 

ки
се

нь
, %

 О
2 

аз
от

+р
ід

кі
сн

і, 
%

 
N

2+
рі

дк
іс

ні
 

ді
ок

си
д 

ву
гл

ец
ю

, %
 

C
O

2 

во
де

нь
, %

 С
О

2 

Метан  
СН4 

Етан  
С2Н6 

Пропан С3Н8 Бутани С4Н10 Пентани С5Н12 
Гексани+вищі 
С6Н14+вищі 

% мг/м3 % мг/м3 % мг/м3 % мг/м3 % мг/м3 % мг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 15.12.2021 ППО-4 17,4397 82,4755 0,0840 0,0001 0,0007 4,69 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 
2 15.12.2021 ППО-5 17,4946 82,4191 0,0854 0,0001 0,0008 5,36 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 
3 15.12.2021 ППО-6 17,4131 82,4881 0,0973 0,0002 0,0013 8,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 
4 15.12.2021 ППО-13 17,5326 82,3851 0,0803 0,0006 0,0006 4,02 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00 0,0008 28,64 

5 15.12.2021 ППО-14 17,5326 82,3676 0,0980 0,0006 0,0007 4,69 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00 0,0006 21,48 

 ОБРВ 501 ОБРВ 651 ОБРВ 651 ГДК 2002 ГДК 1002 ГДК 602 
1- Постанова № 9 від 15 квітня 2013 року  «Про затвердження гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».  
2- Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 52  від 14.01.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і 

біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць». 
 

Склала:                                                                                         Ж.В. Колодій  
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4.4 Атмосферне повітря 

Для дослідження стану атмосферного повітря обрано наступні точки:   

- точка № 10 на межі найближчої житлової забудови до свердловини                

№ 71 Мачухського ГКР в с. Васьки; 

- точка № 11 межа СЗЗ (500 м) свердловини № 71 Мачухського ГКР, 

північно-західний напрямок до с. Васьки; 

- точка № 12 межа СЗЗ (500 м) свердловини № 71 Мачухського ГКР, 

південно-східний напрямок до с. Миколаївка; 

- точка № 13 межа СЗЗ (500 м) свердловини № 71 Мачухського ГКР, 

південно-західний напрямок. 

В ході дослідження атмосферного повітря визначалися концентрації 

вуглецю оксид, азоту діоксид, вуглеводнів граничних, сірчистого ангідриду 

за допомогою приладів ГАНК-4 та УГ-2. 

Результати досліджень атмосферного повітря в межах зони можливого 

впливу свердловини № 71 Мачухського ГКР,  наведені в Додатку Б. 

Згідно результатів досліджень атмосферного повітря, протягом періоду 

спостережень,  перевищень  ГДК діоксиду азоту, оксиду вуглецю, сірчистого 

ангідриду, вуглеводнів граничних не виявлено.  
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4.5 Шумове та вібраційне навантаження 

Для дослідження шумового та вібраційного навантаження обрано 

наступні точки: 

- точка № 10 на межі найближчої житлової забудови до свердловини                

№ 71 Мачухського ГКР в с. Васьки; 

- точка № 11 межа СЗЗ (500 м) свердловини № 71 Мачухського ГКР, 

північно-західний напрямок до с. Васьки; 

- точка № 12 межа СЗЗ (500 м) свердловини № 71 Мачухського ГКР, 

південно-східний напрямок до с. Миколаївка; 

- точка № 13 межа СЗЗ (500 м) свердловини № 71 Мачухського ГКР, 

південно-західний. 

У точках проведення досліджень шумового навантаження, виміряні 

еквівалентні та максимальні рівні шуму не перевищують допустимих значень 

та відповідають вимогам ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і 

споруд від шуму» та наказу МОЗ  № 463 від  22.02.2019 р. 

Результати досліджень шумового навантаження наведені в Додатку В. 

Згідно ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої 

загальної та локальної вібрації» п.4.8, 4.9 виміри вібрації проводяться 

безпосередньо у місцях механічного коливання механізмів, машин та 

обладнання. 

Вібрація, яка утворюється під час роботи технологічного обладнання, 

яке розташоване на промисловому майданчику УПГ «Мачухи» і при 

облаштуванні та бурінні св. № 71 Мачухського родовища, проходить через 

ґрунт і на відстані 500 м і більше її рівень не фіксується. 
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ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Головною метою даних досліджень є отримання достовірної інформації 

щодо стану навколишнього середовища в межах зони можливого впливу 

свердловини № 71 Мачухського ГКР.  

Згідно даних лабораторних досліджень в межах зони можливого 

впливу свердловини № 71 Мачухського ГКР, ознак техногенного впливу  на 

стан природних вод, ґрунтів, приґрунтових газів, атмосферного повітря та 

шумового і вібраційного навантаження не виявлено. 

Незначне перевищення деяких компонентів та зміни складу природних 

вод знаходяться в прямій залежності від природних процесів, обумовлених 

геоморфологічними особливостями території, літологічною приуроченістю 

території, складом ґрунтів, сезонними змінами та впливом господарсько-

побутової діяльності місцевого населення. 

В ході своєї господарської діяльності                                                                 

ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» забезпечує надійний контроль стану 

природних вод, ґрунтів, що відповідає чинному природоохоронному 

законодавству України. 
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                      ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Закон України «Про нафту і газ» - №2665-14 від 12.07.2001; 

2.  Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

- Київ, 25.06.91 р., №1264-12; 

3.  Закон України « Про оцінку впливу на довкілля» - Київ, 23.05.2017 р., 

№2059-VIII; 

4.  Кодекс України «Про надра», №132/94 – ВР від 27.07.1994; 

5.  Водний кодекс України – Київ, 06.06.1995р., №213/95-ВР; 

6.  Земельний кодекс України, №2768-ІІІ від 25.10.2001; 

7.  Постанова № 391 від 30.03.1998 р. «Положення про державну систему 

моніторингу довкілля»; 

8.  Наказ Мінприроди України № 118 від 15.03.2017 «Про затвердження 

Правил розробки нафтових і газових родовищ» (п. 49 розділу ХVІІІ); 

9.  Державні санітарні норми та правила (ДержСанПін) України   

2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною», МОЗ України 2010 р.; 

10.  ДСТУ ISO 9297:2007 Якість води. Визначення хлоридів. Титрування 

нітратом срібла із застосуванням хромату як індикатора (метод Мора); 

11.  ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания 

сульфатов;  

12.  ДСТУ ISO 9963-1:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 1. 

Визначення загальної та часткової лужності; 

13.  ДСТУ ISO 9963-2:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 2. 

Визначення карбонатної лужності; 

14.  ДСТУ ISO 11885:2005 Якість води. Визначання 33 елементів методом 

атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв’язаною плазмою;  

15.  ДСТУ ISO 6058:2003 Якість води. Визначання кальцію. 

Титрометричний метод із застосовуванням етилендіамінтетраоцтової 

кислоти; 
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16.  ДСТУ ISO 6059:2003 Якість води. Визначання сумарного вмісту 

кальцію та магнію. Титрометричний метод із застосовуванням 

етилендіамінтетраоцтової кислоти; 

17.  ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой 

концентрации общего железа; 

18.  ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения минеральных 

азотсодержащих веществ; 

19.  ДСТУ 4078-2001 Якість води. Визначання нітрату. Частина 3. 

Спектрометричний метод із застосуванням сульфосаліцилової кислоти; 

20.  ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначання pH; 

21.  ДСТУ ISO 5667-3:2001. Якість води. Відбирання проб. Частина 3. 

Настанови щодо зберігання та поводження з пробами (ISO 5667-3:1994, 

IDT). 

22. Постанова N 9 від 15 квітня 2013 року «Про затвердження значень 

гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі 

населених місць»; 

23. Наказ Міністерства охорони здоров'я України №52 від 14.01.2020 р. 

«Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту 

хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених 

місць»; 

24. КНД 41-00032626-00-326-99. Визначення забруднення ґрунтів навколо 

бурових площадок.  Методичні вказівки; 

25.  Наказ Міністерства охорони здоровꞌя України № 1595 від 14.07.2020 р. 

«Про затвердження Гігієнічних регламентів допустимого вмісту 

хімічних речовин у ґрунті». 
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Додаток А 
(Акт про прокачування спостережних свердловин) 
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АКТ 

(про прокачування 4-х спостережних свердловин) 

 

Фахівцями ДП «Укрнаукагеоцентр» 15.12.2021 р. було здійснено 

прокачування 4-х спостережних свердловин (№№ 6, 8, 9, 11) та проведено 

заміри статичного рівня води. 

 

 

 

 

 

Заступник генерального директора 
З технічних питань, головний інженер  
ДП «Укрнаукагеоцентр»                                                         О.Г. Голуб 
 
 
 
 
Директор департаменту екології,  
гідрогеології, вивчення та прогнозу 
термобаричних умов                                                              М.Л. Скирда 
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Додаток Б 

(Протокол дослідження атмосферного повітря) 
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ПРОТОКОЛ № 1 
дослідження атмосферного повітря 

 

Дочірнє підприємство ПрАТ «НАК «Надра України»  
«Український геологічний науково-виробничий центр» 

 (ДП «Укрнаукагеоцентр») 
 

Місце відбору проби повітря: т. № 10 – на межі найближчої житлової 
забудови в с. Васьки від свердловини № 71 Мачухського ГКР, північно-
західний напрямок. 
Мета відбору: дослідження концентрації шкідливих речовин в 
атмосферному повітрі. 
Вид проби: разова, 15 грудня 2021 року. 
Умови транспортування: автотранспортом. 
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: прилади ГАНК-4, 
УГ-2. 
НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 
 

Назва досліджуваної 
речовини 

Результат дослідження 
концентрації в одиницях 

виміру 
разова, мг/м3 

виявлена ГДК 
Вуглецю оксид 1,1 5,0 
Азоту діоксид 0,02 0,2 
Вуглеводні граничні < 0,2 1,0 
Сірчистий ангідрид н/в 0,5 

 
Висновок:  

В досліджених пробах атмосферного повітря в т. № 10, не виявлено 
перевищень ГДК шкідливих речовин у відповідності до «Гігієнічних 
регламентів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних 
речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Наказом 
МОЗ України від 14 січня 2020 року № 52. 
 
 
Заступник генерального директора з 
технічних питань, головний інженер  
ДП «Укрнаукагеоцентр» 

 

О.Г. Голуб 
 
 

 
 

Начальник комплексної аналітичної 
лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» 

 
Н.В. Сіра 
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ПРОТОКОЛ № 2 
дослідження атмосферного повітря 

 

Дочірнє підприємство ПрАТ «НАК «Надра України»  
«Український геологічний науково-виробничий центр» 

 (ДП «Укрнаукагеоцентр») 
 

Місце відбору проби повітря: т. № 11 – межа СЗЗ (500 м) свердловини              
№ 71 Мачухського ГКР, північно-західний напрямок до с. Васьки. 
Мета відбору: дослідження концентрації шкідливих речовин в 
атмосферному повітрі. 
Вид проби: разова, 15 грудня 2021 року. 
Умови транспортування: автотранспортом. 
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: прилади ГАНК-4, 
УГ-2. 
НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 
 

Назва досліджуваної 
речовини 

Результат дослідження 
концентрації в одиницях 

виміру 
разова, мг/м3 

виявлена ГДК 
Вуглецю оксид 1,3 5,0 
Азоту діоксид 0,04 0,2 
Вуглеводні граничні < 0,2 1,0 
Сірчистий ангідрид н/в 0,5 

 
Висновок:  

В досліджених пробах атмосферного повітря в т. № 11, не виявлено 
перевищень ГДК шкідливих речовин у відповідності до «Гігієнічних 
регламентів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних 
речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Наказом 
МОЗ України від 14 січня 2020 року № 52. 
 
 
Заступник генерального директора з 
технічних питань, головний інженер  
ДП «Укрнаукагеоцентр» 

 

О.Г. Голуб 
 
 

 
 

Начальник комплексної аналітичної 
лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» 

 
Н.В. Сіра 
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ПРОТОКОЛ № 3 
дослідження атмосферного повітря 

 

Дочірнє підприємство ПрАТ «НАК «Надра України»  
«Український геологічний науково-виробничий центр» 

 (ДП «Укрнаукагеоцентр») 
 

Місце відбору проби повітря: т. № 12 – межа СЗЗ (500 м) свердловини              
№ 71 Мачухського ГКР, південно-східний напрямок до с. Миколаївка. 
Мета відбору: дослідження концентрації шкідливих речовин в 
атмосферному повітрі. 
Вид проби: разова, 15 грудня 2021 року. 
Умови транспортування: автотранспортом. 
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: прилади ГАНК-4, 
УГ-2. 
НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 
 

Назва досліджуваної 
речовини 

Результат дослідження 
концентрації в одиницях 

виміру 
разова, мг/м3 

виявлена ГДК 
Вуглецю оксид 1,4 5,0 
Азоту діоксид 0,03 0,2 
Вуглеводні граничні < 0,2 1,0 
Сірчистий ангідрид н/в 0,5 

 
Висновок:  

В досліджених пробах атмосферного повітря в т. № 12, не виявлено 
перевищень ГДК шкідливих речовин у відповідності до «Гігієнічних 
регламентів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних 
речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Наказом 
МОЗ України від 14 січня 2020 року № 52. 
 
 
Заступник генерального директора з 
технічних питань, головний інженер  
ДП «Укрнаукагеоцентр» 

 

О.Г. Голуб 
 
 

 
 

Начальник комплексної аналітичної 
лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» 

 
Н.В. Сіра 
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ПРОТОКОЛ № 4 
дослідження атмосферного повітря 

 

Дочірнє підприємство ПрАТ «НАК «Надра України»  
«Український геологічний науково-виробничий центр» 

 (ДП «Укрнаукагеоцентр») 
 

Місце відбору проби повітря: т. № 13 – межа СЗЗ (500 м) свердловини              
№ 71 Мачухського ГКР, південно-західний напрямок. 
Мета відбору: дослідження концентрації шкідливих речовин в 
атмосферному повітрі. 
Вид проби: разова, 15 грудня 2021 року. 
Умови транспортування: автотранспортом. 
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: прилади ГАНК-4, 
УГ-2. 
НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89 
 

Назва досліджуваної 
речовини 

Результат дослідження 
концентрації в одиницях 

виміру 
разова, мг/м3 

виявлена ГДК 
Вуглецю оксид 1,2 5,0 
Азоту діоксид 0,04 0,2 
Вуглеводні граничні < 0,2 1,0 
Сірчистий ангідрид н/в 0,5 

 
Висновок:  

В досліджених пробах атмосферного повітря в т. № 13, не виявлено 
перевищень ГДК шкідливих речовин у відповідності до «Гігієнічних 
регламентів гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних 
речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених Наказом 
МОЗ України від 14 січня 2020 року № 52. 
 
 
Заступник генерального директора з 
технічних питань, головний інженер  
ДП «Укрнаукагеоцентр» 

 

О.Г. Голуб 
 
 

 
 

Начальник комплексної аналітичної 
лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» 

 
Н.В. Сіра 

 



 41 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В 
(Протокол досліджень шумового навантаження)  
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ПРОТОКОЛ № 1 
 

Проведення досліджень шумового навантаження 

Дочірнє підприємство ПрАТ «НАК «Надра України»  
«Український геологічний науково-виробничий центр» 

 (ДП «Укрнаукагеоцентр») 
 

Дата проведення дослідження: 15.12.2021 р. 
Місце проведення дослідження: ПрАТ «Нафтогазвидобування» зона впливу 
свердловини № 71 Мачухського ГКР. 
Мета досліджень: дослідження шумових характеристик. 
Засоби вимірювальної техніки: шумомір ВШВ-003 зав № 1594. 
Нормативний документ, у відповідності до якого проводяться 
дослідження: ДБН В.1.1-31:2013. 
Посада, прізвище, ім'я по-батькові осіб, що проводять дослідження: 
Заступник начальника комплексної аналітичної лабораторії                                              
ДП «Укрнаукагеоцентр» Мельник В.Т.   __________________ (підпис) 
Місце вимірювання шумового навантаження:  
Точка № 10 - найближча  житлова забудова с. Васьки від свердловини № 71 
Мачухського ГКР, північний напрямок  
Рівень шуму в досліджуваних точках:  
Точка № 10 – найближча  житлова забудова в с. Васьки до свердловини                
№ 71 Мачухського ГКР, північно-західний напрямок  

- LАмакс – 33,1 дБА; 
- LАекв – 32,2 дБА. 

 
Допустимий рівень:  денний час: L Аекв – 55 дБА; нічний час: L Аeкв – 45дБА. 
 

Висновок: виміряні еквівалентні та максимальні рівні шуму в точці №10 
не перевищують допустимих значень та відповідають вимогам ДБН 
В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»  та наказу 
МОЗ № 463 від 22.02.2019 р. 
 
 
Заступник генерального директора з 
технічних питань, головний інженер  
ДП «Укрнаукагеоцентр» 

 

О.Г. Голуб 
 
Начальник комплексної аналітичної 
лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» 

 

Н.В. Сіра 
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ПРОТОКОЛ № 2 
 

Проведення досліджень шумового навантаження 

Дочірнє підприємство ПрАТ «НАК «Надра України»  
«Український геологічний науково-виробничий центр» 

 (ДП «Укрнаукагеоцентр») 
 

Дата проведення дослідження: 15.12.2021 р. 
Місце проведення дослідження: ПрАТ «Нафтогазвидобування» зона впливу 
свердловини № 71 Мачухського ГКР. 
Мета досліджень: дослідження шумових характеристик. 
Засоби вимірювальної техніки: шумомір ВШВ-003 зав № 1594. 
Нормативний документ, у відповідності до якого проводяться 
дослідження: ДБН В.1.1-31:2013. 
Посада, прізвище, ім'я по-батькові осіб, що проводять дослідження: 
Заступник начальника комплексної аналітичної лабораторії                                              
ДП «Укрнаукагеоцентр» Мельник В.Т.   __________________ (підпис) 
Місце вимірювання шумового навантаження:  
Точка № 11 – межа СЗЗ (500 м) свердловини № 71 Мачухського ГКР, 
північно-західний напрямок до с. Васьки.  
Рівень шуму в досліджуваних точках:  
Точка № 11 – межа СЗЗ (500 м) свердловини № 71 Мачухського ГКР, 
північно-західний напрямок до с. Васьки 

- LАмакс – 33,9 дБА; 
- LАекв – 33,1 дБА. 

 
Допустимий рівень:  денний час: L Аекв – 55 дБА; нічний час: L Аeкв – 45дБА. 
 

Висновок: виміряні еквівалентні та максимальні рівні шуму в точці №11 
не перевищують допустимих значень та відповідають вимогам ДБН 
В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»  та наказу 
МОЗ № 463 від 22.02.2019 р. 
 
 
Заступник генерального директора з 
технічних питань, головний інженер  
ДП «Укрнаукагеоцентр» 

 

О.Г. Голуб 
 
Начальник комплексної аналітичної 
лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» 

 

Н.В. Сіра 
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ПРОТОКОЛ № 3 
 

Проведення досліджень шумового навантаження 

Дочірнє підприємство ПрАТ «НАК «Надра України»  
«Український геологічний науково-виробничий центр» 

 (ДП «Укрнаукагеоцентр») 
 

Дата проведення дослідження: 15.12.2021 р. 
Місце проведення дослідження: ПрАТ «Нафтогазвидобування» зона впливу 
свердловини № 71 Мачухського ГКР. 
Мета досліджень: дослідження шумових характеристик. 
Засоби вимірювальної техніки: шумомір ВШВ-003 зав № 1594. 
Нормативний документ, у відповідності до якого проводяться 
дослідження: ДБН В.1.1-31:2013. 
Посада, прізвище, ім'я по-батькові осіб, що проводять дослідження: 
Заступник начальника комплексної аналітичної лабораторії                                              
ДП «Укрнаукагеоцентр» Мельник В.Т.   __________________ (підпис) 
Місце вимірювання шумового навантаження:  
Точка № 12 – межа СЗЗ (500 м) свердловини № 71 Мачухського ГКР, 
південно-східний напрямок до с. Миколаївка.  
Рівень шуму в досліджуваних точках:  
Точка № 12 – межа СЗЗ (500 м) свердловини № 71 Мачухського ГКР, 
північно-західний напрямок до с. Васьки 

- LАмакс – 33,5 дБА; 
- LАекв – 32,7 дБА. 

 
Допустимий рівень:  денний час: L Аекв – 55 дБА; нічний час: L Аeкв – 45дБА. 
 

Висновок: виміряні еквівалентні та максимальні рівні шуму в точці №12 
не перевищують допустимих значень та відповідають вимогам ДБН 
В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»  та наказу 
МОЗ № 463 від 22.02.2019 р. 
 
 
Заступник генерального директора з 
технічних питань, головний інженер  
ДП «Укрнаукагеоцентр» 

 

О.Г. Голуб 
 
Начальник комплексної аналітичної 
лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» 

 

Н.В. Сіра 
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ПРОТОКОЛ № 4 
 

Проведення досліджень шумового навантаження 

Дочірнє підприємство ПрАТ «НАК «Надра України»  
«Український геологічний науково-виробничий центр» 

 (ДП «Укрнаукагеоцентр») 
 

Дата проведення дослідження: 15.12.2021 р. 
Місце проведення дослідження: ПрАТ «Нафтогазвидобування» зона впливу 
свердловини № 71 Мачухського ГКР. 
Мета досліджень: дослідження шумових характеристик. 
Засоби вимірювальної техніки: шумомір ВШВ-003 зав № 1594. 
Нормативний документ, у відповідності до якого проводяться 
дослідження: ДБН В.1.1-31:2013. 
Посада, прізвище, ім'я по-батькові осіб, що проводять дослідження: 
Заступник начальника комплексної аналітичної лабораторії                                              
ДП «Укрнаукагеоцентр» Мельник В.Т.   __________________ (підпис) 
Місце вимірювання шумового навантаження:  
Точка № 13 – межа СЗЗ (500 м) свердловини № 71 Мачухського ГКР, 
південно-західний напрямок.  
Рівень шуму в досліджуваних точках:  
Точка № 13 – межа СЗЗ (500 м) свердловини № 71 Мачухського ГКР, 
південно-західний напрямок. 

- LАмакс – 33,7 дБА; 
- LАекв – 32,9 дБА. 

 
Допустимий рівень:  денний час: L Аекв – 55 дБА; нічний час: L Аeкв – 45дБА. 
 

Висновок: виміряні еквівалентні та максимальні рівні шуму в точці №13 
не перевищують допустимих значень та відповідають вимогам ДБН 
В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»  та наказу 
МОЗ № 463 від 22.02.2019 р. 
 
 
Заступник генерального директора з 
технічних питань, головний інженер  
ДП «Укрнаукагеоцентр» 

 

О.Г. Голуб 
 
Начальник комплексної аналітичної 
лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» 

 

Н.В. Сіра 
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Додаток Г 
(Свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань) 
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Додаток Д 
(Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015)
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Додаток Е 
(Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015) 
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