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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАК, ОДИНИЦЬ І ТЕРМІНІВ  

ВЗ            –   високе забруднення; 

ГДС         –   гранично допустимі скиди; 

ГДК         –   гранично допустимі концентрації; 

ЗР            –  забруднюючі речовини; 

НП           –   нафтопродукти; 

КНПЗ         –  Кременчуцький нафтопереробний завод; 

РНП           –  рідкі нафтопродукти  (вуглеводні);  

СІЗ           –  система інженерного захисту;  

СВН         –    селективне вилучення нафтопродуктів 

       ПФЗ           –   протифільтраційна завіса;  

       РГВ            –   рівень ґрунтових вод; 

       ПММ         –   паливно-мастильні матеріали; 

      РНП         –   рідкі нафтопродукти; 

      МРП         –   магнітно-рідинний пристрій. 

      ШВПГКН  –  Шебелинське відділення по переробці газового конденсату та 

нафти  
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РЕФЕРАТ 

 

 

Заключний звіт про НДР: 192 с., 9 рис., 6 табл., 5 дод., 73 джерел. 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ І 

ПОВЕРХНЕВИХ ВОД, РІДКІ НАФТОПРОДУКТИ, ТЕХНОЛОГІЇ 

СЕЛЕКТИВНОГО ВИЛУЧЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЙНІ ЗАХОДИ ВИЛУЧЕННЯ 

НАФТОПРОДУКТІВ, СИСТЕМИ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ГІДРОСФЕРИ, 

РАЙОНУВАННЯ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Об’єкт дослідження – підземні та поверхневі води, забруднені рідкими 

та розчиненими нафтопродуктами; процеси розтікання лінзоподібних скупчень 

рідких нафтопродуктів та їх локалізації, вивчення яких необхідне для розробки 

та обґрунтування водоохоронних заходів.  

Метою всієї роботи є розробка методики і технології ліквідації скупчень 

рідких нафтопродуктів в підземній гідросфері для найбільш  типових для 

України геолого-гідрогеологічних умов.  

Метою робіт 3-го року (4-го етапу) – є обґрунтування можливості 

ефективного застосування запропонованої технології систем селективного 

вилучення рідких нафтопродуктів з гідролітосфери в залежності від конкретних 

гідролого-гідрогеологічних умов в масштабах України. 

Методи досліджень – інформаційний пошук; аналіз даних щодо стану 

водного середовища в межах адміністративних областей України; розробка 

методики визначення екологічно-прийнятного техногенного навантаження на 

водне середовище; аналіз даних щодо сучасного стану водного середовища; 

підходи до вирішення водоохоронних проблем на територіях забруднення 

підземних і поверхневих вод рідкими нафтопродуктами; районування території 

в залежності від геолого-літологічної будови зони аерації. 
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Результати досліджень та їх новизна – результатом НДР є заключний 

звіт, присвячений розробці методики та технології ліквідації рідких 

нафтопродуктів та районуванню території України з точки зору можливості 

використання розробленої технології селективного вилучення нафтопродуктів 

для захисту водного середовища в конкретних типових гідрогеологічних 

районах.  

В звіті приведені результати виконаних досліджень, які дозволили 

визначити ефективність та надійність ліквідаційних водоохоронних заходів, 

оптимально достатніх за екологічними критеріями для профілактики та 

ліквідації забруднення підземних та поверхневих вод рідкими та розчиненими 

нафтопродуктами. Науково обґрунтовано необхідність застосування 

інноваційних технологій автоматичного селективного вилучення рідких 

нафтопродуктів з підземної гідросфери та забруднених розчиненими 

нафтопродуктами підземних вод на територіях з несприятливою екологічною 

ситуацією.  

Наукова новизна роботи – Вперше розроблена методологія  реалізації 

теоретичного підходу до вибору, обґрунтування та впровадження технології 

селективного вилучення рідких нафтопродуктів для захисту водних об’єктів від 

забруднення та визначені території ефективного впровадження. 

Інформація щодо впровадження – впровадження результатів 

досліджень доцільне при розробці та реалізації водоохоронних заходів на 

конкретних підприємствах; при виконанні оцінки ефективності реалізованих 

водоохоронних заходів; при коригуванні прогнозних даних відносно зміни 

гідрохімічного режиму поверхневих та підземних вод; технологія впроваджена 

на Кременчуцькогому нафтопереробному заводі. 

Сфера застосування – інформаційна підтримка управління 

природоохоронною діяльністю на підприємствах, які є джерелами забруднення 

підземних і поверхневих вод рідкими нафтопродуктами. 

Значимість роботи – розроблена методологія комплексного підходу до 

ліквідації забруднення водного середовища нафтопродуктами дозволяє 
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розробити та обґрунтувати методи і технологію з запобігання надходженню 

забруднених рідкими нафтопродуктами підземних вод у поверхневі водойми на 

територіях екологічного ризику.  

Очікується практичне використання результатів підприємствами-

забруднювачами підземної гідросфери рідкими нафтопродуктами при 

вирішенні питань захисту підземних та поверхневих вод.  

Висновки, пропозиції щодо розвитку об’єкта дослідження 

(розроблення) й доцільності продовження досліджень – доцільність 

продовження досліджень підтверджується необхідністю створення та 

впровадження систем інженерного захисту, а також визначення особливостей 

запропонованої технології селективного вилучення нафтопродуктів з 

підземного простору на територіях, де сформувались лінзи рідких 

нафтопродуктів в залежності від геолого-гідрогеологічних умов.  

Продовження досліджень полягає в доцільності виконання більш 

великомасштабного районування території України для впровадження 

удосконаленої технології селективного вилучення нафтопродуктів з 

урахуванням наявності джерел забруднення водного середовища рідкими та 

розчиненими нафтопродуктами і їх інтенсивності.  
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ВСТУП 

 

 

Даний звіт є заключним за дослідженнями, виконаним УКРНДІЕП в 

2021 р. за темою № 22/2.2-21 «Розробка методики та технології ліквідації 

скупчень рідких нафтопродуктів для захисту водних об’єктів від забруднення». 

Ці дослідження входять в склад робіт, які виконувались протягом 3-х років: з 

2019 р. по 2021 р. 

Аналіз інформації щодо стану  поверхневих та підземних вод України         

[1, 2, 3, 4, 5, 6], свідчить, що на сьогоднішній день одним з найбільш 

загрозливих явищ техногенного характеру є  виснаження питної води та 

забруднення її джерел, як поверхневих, так і підземних. Причини форми 

забруднення різноманітні, але до числа забруднень, що мають глобальний 

характер, належать насамперед нафтохімічні – забруднення рідкими 

вуглеводнями. Основною масою забруднюючих речовин є сира нафта та 

продукти її переробки, в тій чи іншій кількості, які втрачаються по всьому 

технологічному шляху від свердловини на нафтопромислі до заправної колонки 

і автостоянки.  

В якості основного чинника ризиків розглядаються скупчення рідких 

нафтопродуктів, за певних умов здатних до самостійного переміщення на 

поверхні ґрунтових вод. Найбільшу небезпеку становлять скупчення рідких 

нафтопродуктів різної потужності як найбільш довготривале джерело 

забруднення підземних вод розчиненими нафтопродуктами. 

Розробка методів і технології, які дозволяють вилучати рідкі 

нафтопродукти з підземної гідросфери навіть при малій потужності 

сформованих лінз, являється надзвичайно актуальною.  

Актуальність роботи підтверджується Постановою Верховної Ради 

України від 5 березня 1998 року №188/98-ВР «Про Основні напрями державної 

політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів 

та забезпечення екологічної безпеки», пункти 8,15,16, 27 [7]. 
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Метою роботи в 2019-2021 роках є розробка методики і технології 

ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів в підземній гідросфері для найбільш 

типових для України геолого-гідрогеологічних умов. 

Метою робіт, які виконувались в 2019 році, є вибір та наукове 

обґрунтування комплексу заходів щодо захисту підземних і взаємопов'язаних з 

ними поверхневих вод від обумовленого господарською діяльністю 

забруднення рідкими нафтопродуктами. 

Метою робіт 2020 року є реалізація та адаптація методики вибору і 

обґрунтування водоохоронних заходів з ліквідацією лінз рідких нафтопродуктів 

з відпрацюванням на конкретному об’єкті. 

Метою робіт, які виконувались в 2021 році є обґрунтування 

можливості ефективного застосування запропонованої технології систем 

селективного вилучення  рідких нафтопродуктів з гідролітосфери в залежності 

від конкретних гідролого-гідрогеологічних умов в масштабах України. 

За результатами проведених впродовж 2019-2021 рр. підготовлена перша 

редакція Проекту «Методичних рекомендацій щодо розробки методики та 

технології ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів для захисту водних 

об’єктів від забруднення». 

З метою обґрунтування доцільності впровадження технології вилучення 

рідких нафтопродуктів з підземної гідросфери, для реабілітації підземних та 

поверхневих вод на території України поставлені та вирішені наступні 

завдання: 

1) проаналізувати ретроспективний та сучасний стан забруднення 

підземних та поверхневих вод рідкими і розчиненими нафтопродуктами в 

межах адміністративних областей України;  

2) проаналізувати природні фактори ризику забруднення підземних та 

взаємопов’язаних з ними поверхневих вод рідкими і розчиненими 

нафтопродуктами з урахуванням значимості геолого-літологічної будови, 

особливостей взаємозв’язку поверхневих і підземних вод та умов дренування 

забруднених підземних вод поверхневими водними об’єктами;  
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3) проаналізувати можливість ефективного застосування технології  

селективного вилучення рідких нафтопродуктів з гідролітосфери в залежності 

від геолого-літологічної будови та гідрогеологічних умов в районах існуючого 

ризику забруднення поверхневих вод (річок і водойм);  

4) підготувати проект методичних рекомендацій щодо процесу вибору і 

реалізації водоохоронних заходів з ліквідації лінз рідких нафтопродуктів з 

використанням технології селективного вилучення їх з підземної гідросфери.  

Робота відповідає основним напрямам діяльності Мінприроди: 

«Забезпечення інтегрованого управління водними ресурсами на основі 

екосистемного підходу за басейновим принципом з урахуванням Водної 

Рамкової Директиви ЄС». Відповідає вимогам законодавства України 

(законодавчо-нормативним актам): Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» від 25.06.91 №1264-XI; Закон України 

«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на 

період до 2030 року» (від 21.02.2010 р. № 2818-VI); Водний Кодекс України від 

06.06.1995 № 213/95-ВР; «Директива Европейского парламента и Совета 

2000/60/ЕС от 23 октября 2000 г., учреждающая рамки деятельности 

Сообщества в области водной политики» зі змінами та доповненнями, 

внесеними рішенням № 2455/2001/ЄС [8, 9, 10, 11]. 

Запропонований комплекс робіт щодо реалізації розробленої та 

впровадженої технології вилучення рідких нафтопродуктів з підземної 

гідросфери дозволяє її використання на територіях України, що знаходяться в 

зонах ризику формування лінз рідких нафтопродуктів. Це в свою чергу 

дозволяє запобігти надходженню забруднених нафтопродуктами підземних вод 

у поверхневі водойми, з поступовим відновленням та покращенням якості води. 

З метою визначення територій, на яких можливе та доцільне 

впровадження розробленої технології, виконане районування на основі 

особливостей геологічної будови та гідрогеологічних умов. 

Робота виконувалась співробітниками лабораторії екологічної 

гідрогеології та оцінювання екологічного стану територій УКРНДІЕП. 
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1 АНАЛІЗ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ТА СУЧАСНОГО СТАНУ 

ПІДЗЕМНИХ ТА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗАБРУДНЕНИХ РІДКИМИ І 

РОЗЧИНЕНИМИ НАФТОПРОДУКТАМИ В МЕЖАХ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 

 

 

1.1 Стан питання  

 

 

Аналіз інформації щодо  стану  поверхневих та підземних  вод України  

[1, 2, 3, 4, 5, 6] свідчить, що на сьогоднішній день одним з найбільш 

загрозливих явищ техногенного характеру є не просто виснаження питної води, 

але і забруднення її джерел, як поверхневих, так і підземних. Причини 

забруднення різноманітні, але до числа забруднень, що мають глобальний 

характер, належать, насамперед, нафтохімічні - забруднення рідкими та 

розчиненими нафтопродуктами.  

Основною масою забруднюючих речовин є сира нафта та продукти її 

переробки в тій чи іншій кількості, які втрачаються по всьому технологічному 

шляху від свердловини на нафтопромислі до заправної колонки і автостоянки.  

Україна має розвинений нафтопромисловий комплекс, складовими 

частинами якого є підприємства з видобування, транспортування, перероблення 

та зберігання нафти і нафтопродуктів. Протягом усіх технологічних етапів, 

починаючи з видобування нафтової сировини і закінчуючи реалізацією та 

споживанням товарних нафтопродуктів, відбуваються втрати вуглеводневої 

речовини, внаслідок чого забруднюється навколишнє природне середовище, 

зокрема верхня частина літосфери та підземні води. Найбільш уразливими при 

цьому є водоносні горизонти ґрунтових вод, що є першими від поверхні 

витриманими по площі постійними водоносними горизонтами з вільною 

поверхнею [12, 13, 14]. 
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В підземні і поверхневі води нафтопродукти можуть надходити з 

поверхні землі в водоносний горизонт, а далі – в річки та  в водойми, що 

відбувається при безпосередніх втратах рідких та розчинених нафтопродуктів, 

інфільтрації стічних вод з території нафтобаз, з накопичувачів, а також при 

фільтрації із забруднених річок і водойм.  

В якості основного чинника ризиків розглядаються скупчення рідких 

нафтопродуктів, за певних умов здатних до самостійного переміщення на 

поверхні ґрунтових вод. Вони підлягають першочерговому і безумовному 

вилученню.  

Скупчення рідких нафтопродуктів різної потужності становлять значну 

небезпеку як найбільш довготривале джерело забруднення підземних та 

взаємопов’язаних з ними поверхневих вод. 

Забруднення ґрунтових вод нафтопродуктами відзначається майже в усіх 

областях і у багатьох містах України, зокрема,  у Херсоні, Одесі, Луганську, 

Кременчуці, містах Карпатського регіону та ін.  

Загрозливі масштаби поширення вуглеводневого забруднення 

потребують дослідження та комплексної оцінки негативного впливу об’єктів 

нафтопромислового комплексу на підземні води зони активного водообміну та 

удосконалення заходів для поліпшення їх екологічного стану. 

Як свідчить проведений аналіз стану підземних та поверхневих вод 

України (таблиця 1.1) [6], одною з найважливіших проблем сучасної 

гідрогеології є охорона підземних  і поверхневих вод від забруднення. 

В першу чергу це відноситься до забруднення підземних вод нафтою, 

рідкими і розчиненими нафтопродуктами, які є найбільш поширеними 

забруднюючими водні ресурси речовинами.  

В цій ситуації розробка методів і технологій, які дозволять вилучати рідкі 

нафтопродукти з підземної гідросфери навіть при малій потужності 

сформованих  лінз,  і тим самим,  захистити або реабілітувати поверхневі води 

від забруднення нафтопродуктами, є надзвичайно актуальною.
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Таблиця 1.1 – Розподіл основних осередків та крупних водозаборів, на яких 

спостерігається забруднення нафтопродуктами підземних вод по 

адміністративних областях України (станом на 01.01.2020 р.) [6] 

 

 

Адміністративна одиниця 

Кількість основних 

осередків забруднення,  

в дужках, що не  

спостерігаються, 

2018/ /2019 

Кількість 

водозаборів з 

забрудненням 

підземних вод, 

2018/ /2019 

1 2 3 

Вінницька обл. -/  /- - 

Волинська обл. 3(3)/  /3(3) 3/5 

Дніпропетровська обл. 21(11)/  /21(10) 14/14 

Донецька обл. 7(6)/  /6(3) 12/11 

Житомирська обл. 1(1)/  /1(1) 2/2 

Закарпатська обл. -/  /- - 

Запорізька обл. 10 (10)/ /5(5) 5/5 

Івано-Франківська обл. 5(5)/ /5(5) 5/5 

Київська обл. 10(10)/ /10 (10) 6/8 

Кіровоградська обл. 8(8)/ /8(8) 5/7 

Луганська обл.  8(3)/  /8(1) 10/10 

Львівська обл. 4 (4)/  /4(3) 5/7 

Миколаївська обл. /10 (10) 7/7 

Одеська обл. 9(8)/  /9(8) 8/9 

Полтавська обл. 4 (4)/ / 4 (4) 4/5 

Рівненська обл. 8 (8)/  /8 (8) 5/7 

Сумська обл. 3 (3)/  /3 (3) 6/6 

Тернопільська обл. 4 (4)/  /4 (4) 2/ 3 

Харківська обл. 4 (4)/ / 4 (4) 3/ 6 

Херсонська обл. 10(10)/ /10(10) 7/7 

Хмельницька обл. 8 (8)/  /8 (8) 6/6 

Черкаська обл. 16(16)/ /16(16) 7/8 

Черівецька обл. 10(10) 5/5 

Чернігівська обл. 1 (1)/ /1 (1) 2/6 
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1.2 Аналіз сучасного стану, джерела та особливості забруднення 

нафтопродуктами водного середовища 

 

 

Причини, які спровокували незадовільний стан водного середовища 

України  

 

 

Нафтове забруднення відноситься до числа найбільш небезпечних за 

своїми наслідками з позиції впливу на довкілля, спричиняючи негативний вплив 

на всі його компоненти, обумовлений токсичністю вуглеводнів та значним 

різноманіттям хімічних речовин. Цей вплив може відбуватися за рахунок 

скидання в поверхневі водні об’єкти стічних вод, що містять токсичні речовини, 

а також через нагромадження багатотоннажних відходів, які становлять значну 

потенційну небезпеку для екосистем [15,16].  

Забруднення поверхневих вод нафтопродуктами у межах виробничої 

діяльності нафтогазових підприємств, особливо при аварійних розливах, є 

гострою екологічною проблемою. Небезпека полягає в тому, що нафтопродукти 

швидко поширюються, проникають у поверхневі, підземні води та водозабірні 

споруди, що відбирають воду для водопостачання населення. Утворена нафтова 

плівка на поверхні води перешкоджає надходженню кисню та призводить до 

загибелі усього живого у водоймі [17, 18].  

Нафтопродукти мають вагомий вплив на якісні показники води та 

порушують цілісність гідроекосистеми, знижуючи її здатність до самоочищення. 

Основними чинниками, що сприяють міграції нафтопродуктів у водному 

середовищі, є склад нафтопродуктів, їх густина, в’язкість, розчинність, леткість, 

швидкість течії та метеорологічні фактори [19].  

Нафтопродукти у водному середовищі мігрують у різних формах: у 

вигляді поверхневої плівки, у емульгованій формі, розчиненій формі і 

сорбованої завислими речовинами.  
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Кількісне співвідношення міграційних форм нафти у воді не залишається 

постійним у часі і визначається не стільки механізмом надходження, скільки 

складом і властивостями нафтових вуглеводнів, гідродинамічним режимом, 

рівнем і характером фонової забрудненості водного об'єкту. Зазвичай у момент 

надходження у водний об'єкт основна маса нафтопродуктів зосереджена у плівці 

[18].  

Завдяки великій стійкості, нафтові плівки здатні пересуватися під дією 

вітрів і течій на відстані до десятків і сотень кілометрів від місця надходження,  

забруднюючи все нові і нові частини водного об'єкту.  

 

 

1.2.1 Аналіз стану забруднення водного середовища нафтопродуктами 

в межах територій інтенсивного господарського освоєння 

 

 

Відомо, що на території України розташовані три нафтогазових регіони: 

Західний (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська обл.), 

Східний (Полтавська, Сумська, Харківська, Чернігівська обл.) та Південний 

(Причорноморсько-Кримський). За оцінками фахівців, нафтопродукти в воді – 

досить поширене явище. Діяльність промислових підприємств, відходи 

транспортної діяльності, видобуток нафти, перевезення нафтопродуктів – це  

далеко не повний перелік причин, за якими забруднюються не тільки поверхневі, 

але і ґрунтові води (особливо у місцях видобутку нафти) [3, 5, 6].  Найчастіше 

скидання неочищених стоків або витік на нафтопереробних підприємствах, 

призводять до того, що нафтопродукти потрапляють в ґрунт і просочуються в 

підземні водоносні горизонти [20]. При цьому забруднення може поширюватися 

на значні відстані. З підземним потоком  вони дуже легко потрапляють в 

поверхневі водні об’єкти (річки та водойми), в свердловини або колодязі 

питного використання.  
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Таким чином, джерелами надходження рідких та розчинених вуглеводнів у 

водні об'єкти можуть бути як антропогенні (надходження в результаті 

господарської діяльності), з них первинні: (надходження в умовах технологічних 

втрат, надходження з недостатньо очищеними стічними водами, з дифузним 

стоком, в результаті аварій); і вторинні (надходження  в періоди весняної повені 

та літньої межені з донних відкладень, в яких протягом тривалого часу 

накопичувались важкі фракції нафтопродуктів) [18, 19, 20].  

Джерела природного походження існують за рахунок природного вмісту  

вуглеводнів у воді.  

Значні кількості нафтопродуктів поступають в поверхневі водні об'єкти зі  

стічними водами підприємств нафтовидобувної, нафтопереробної, хімічної, 

металургійної і інших галузей промисловості. Особливістю промислових скидів 

є їх локальний характер, що приводить іноді до створення високих концентрацій 

нафти і нафтопродуктів на обмеженій ділянці акваторії.  

Істотний внесок в надходження нафтопродуктів у водні об'єкти вносять 

дощові і талі води з проммайданчиків промислових об̓єктів та з територій 

населених пунктів.  

Окрім організованого і розосередженого стоку, невід'ємною частиною на 

сьогодні є промислові і транспортні аварії. Виникнення аварійних ситуацій і 

ситуацій надзвичайного характеру, пов'язаних із забрудненням навколишнього 

середовища, на потенційно небезпечних об'єктах можуть бути обумовлені як 

небезпечними природними явищами (геологічними, метеорологічними, 

гідрологічними), так і причинами, що носять техногенний характер (порушення 

технології і правил експлуатації об'єктів, помилки в проектуванні і будівництві і 

т.п.) [21].   
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1.2.2 Стан підземних та поверхневих вод в основних осередках  

забруднення нафтопродуктами на території України 

 

 

На території України станом на 01.01.2020 р. кількість облікованих 

площинних осередків забруднення підземних вод становила 191, локальних – 

262. Підземні води в зоні впливу основних осередків були забруднені в числі 

інших нафтопродуктами, концентрації яких в окремих випадках в декілька разів 

перевищували норми гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК). 

Розглянемо розподіл основних осередків забруднення нафтопродуктами 

підземних та поверхневих вод на території України [1-6]. 

Волино-Подільський басейн. У межах басейну існує 32 основних та 22 

локальних осередків забруднення підземних вод. Забруднення підземних вод 

басейну нафтопродуктами відбувається внаслідок промислової, комунальної та 

сільськогосподарської діяльності і носить локальний характер. 

Нафтопродуктами забруднені підземні води в четвертинних, верхньокрейдових 

та протерозойських відкладах.  

Найбільшими забруднювачами поверхневих та підземних вод 

нафтопродуктами у межах басейну є витік нафтопродуктів із цистерн на 

акумулюючо-підкачувальній станції нафтопроводу “Дружба”, палива зі складів 

паливно-мастильних материалів (ПММ) військових частин м. Луцька.  

На території складів ПММ в/ч А1416 у м.Луцьк спостерігається 

нафтохімічне забруднення водоносного горизонту у верхньокрейдових 

відкладах, глибина проникнення забруднення 4,5 м, площа забруднення 0,3 км2.  

У розрізі виду діяльності серед об’єктів промисловості найбільшими 

забруднювачами поверхневих водних об’єктів є підприємства хімічної і 

нафтохімічної галузі, чорної металургії і енергетики [22].  

Полтавська область. В області розвинуті нафтопереробна, гірничо-

видобувна, машинобудівна і легка промисловості. Найбільший вплив чинять 

великі промислові підприємства, які зосереджені у м. Кременчук 
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(нафтопереробний, вагонобудівний, сталеливарний, колісний, 

автомобілебудівний, технічного вуглецю заводи) та в м. Полтава 

(тепловозоремонтний, турбомеханічний, алмазний, газорозрядних ламп, 

хімічного машинобудування заводи). Гірничовидобувна промисловість 

зосереджена у м. Горишні Плавні. Тут розробляється Горишнє-Плавнинське, 

Лавриківське та Єристівське родовища залізистих кварцитів, діє 

гірничозбагачувальний комбінат, проводяться роботи по розкриттю 

Біланівського залізорудного кар’єру, розпочато підготовчі роботи по 

будівництву сталеливарного комбінату «Ворскла-Сталь». У районах 

промислових підприємств забруднення підземних вод пов’язано з інфільтрацією 

в ґрунтові води промислових та побутових стоків. Кожне підприємство має свою 

спостережну мережу, по якій ведуться спостереження за якістю вод та їх рівнем. 

Кременчуцький нафтопереробний завод, який є одним з головних 

забруднювачів природного середовища, має свою спостережну мережу 

свердловин на території заводу та в межах розташування ставка-випаровувача. 

Роботи з дослідження геоекологічних проблем виконує УКРНДІЕП м. Харків 

[23, 24]. За даними досліджень навкруги ставка-випаровувача, який 

розташований біля с. Бондарі Кременчуцького району, протягом багатьох років 

спостерігалась велика площа постійно існуючого нафтопродуктового (до 3,9 

мг/дм3) та фенольного (до 0,005 мг/дм3) забруднення, яка має овальну форму і 

витягнута в південно-західному напрямку до русла р. Псьол.  

За результатами досліджень існуюча в останні  роки площа  осередків 

забруднення підземних вод нафтопродуктами поступово зменшувалася і в 

більшості спостережних свердловин присутність нафтопродуктів не зафіксована.  

Полтавське нафтогазовидобувне підприємство «Полтаванафтогазвидобува

ння» має мережу свердловин на промислових площадках по території 

Гадяцького та Лохвицького районів, де спостерігається забруднення ґрунтових 

вод нафтопродуктами на великій площі.  

На території Харківської області існують чотири осередки забруднення 

підземних  вод, у  межах  яких підземні води в  четвертинних  відкладах   мають 
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підвищену мінералізацію, високий вміст нітратів, нафтопродуктів тощо.  

У 2018 році спостереження проводились у межах осередка забруднення 

ґрунтових вод нафтопродуктами на території Андріївської селищної Ради 

Балаклійського району Харківської області. Осередок утворений внаслідок 

діяльності Шебелинського відділення по переробці газового конденсату та 

нафти (ШВПГКН). У попередні роки по осередку проводились режимні 

спостереження по 79 свердловинах, моніторингові роботи виконувались 

підприємством «УкрНДІГаз». Багаторічні дані свідчать, що на окремих частинах 

ділянки забруднення, концентрація нафтопродуктів за останні 20 років має 

загальну тенденцію до підвищення [6].  

На території Київської області забруднення підземних вод, за 

попередніми даними, спостерігалось у зоні впливу шламонакопичувачів ТЕЦ-5 

та ТЕЦ-6 АК «Київенерго», складів паливно-мастильних матеріалів нафтобаз у 

м. Узин та с. Проліски. Підземні води в четвертинних та еоценових відкладах 

забруднені нафтопродуктами– до 12,8 мг/дм3 (ГДК-0,3).  

У місті Києві погіршення якості питної води пов’язане, в першу чергу, із 

станом водопровідної мережі, особливо внутрішньобудинкової, яка на 80% 

зношена, а також з чисельними врізками у водопровідну мережу об’єктів нового 

будівництва.  

Під час дощів та танення снігу у відкриті водойми надходить велика 

кількість механічних забруднень у вигляді зважених речовин та нафтопродуктів.  

У Луганській області спостереження  за  станом якості підземних вод 

проводились у районі розміщення проммайданчика ПрАТ «ЛИНІК» і 

прилягаючої території. Проммайданчик ПрАТ «ЛИНІК» розташований на 

вододільному плато річок Бахмутка, Сіверський Донець, Біленька. Тому потік 

підземних вод тут має куполоподібну форму і спрямований від проммайданчика 

до місцевих дрен - крупних балок і річок. Загальна площа, яку займає ПрАТ 

“ЛИНІК”, складає біля 500 га, у межах якої знаходяться окремі технологічні 

установки по переробці нафти, великі адміністративні і цехові будівлі, очисні 

споруди, інженерні комунікації різноманітного призначення. Усі стічні води в 
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результаті витоків із каналізаційних мереж можуть служити тут потенційними 

джерелами забруднення підземних вод. У зоні впливу проммайданчика в 11 

спостережних свердловинах ПрАТ «ЛИНІК» і в колодязі жителів с.Тополівка у 

2018 р. було зафіксовано забруднення підземних вод нафтопродуктами. 

Проммайданчик ПрАТ «ЛИНІК», як і на протязі останніх 35–40 років, є 

джерелом забруднення різних водоносних горизонтів (переважно в 

палеогенових та кам’яновугільних відкладах), про що свідчать численні випадки 

перевищення гранично допустимих концентрацій по вмісту нафтопродуктів.   

На Краматорському дослідно-виробничому полігоні оцінка стану 

підземних вод проводилась у долині р. Казений Торець в межах м. 

Краматорська, де потужність мергельно-крейдових відкладів Краматорської 

мульди складає 200-300 м. Верхня частина товщі крейдових відкладів до 

глибини 60-70 м інтенсивно тріщинувата і містить підземні води, які 

використовуються для централізованого водопостачання. Підземні води 

верхньокрейдового горизонту напірно-безнапірні, напори коливаються від 2 до 

15 м, у більшості випадків не перевущуючи 10 м, мають мінералізацію 1300-

2400 мг/дм3, за хімічним складом - хлоридно-сульфатні магнієво-натрієво-

кальцієві. Формування третьої гідродинамічної зони пов′язане з роботою 

свердловин водозабору «Краматорський-V», що розташований на території 

заводу «ЕМСС» у 200-300 м від русла р. Казенний Торець. Глибина залягання 

рівнів підземних вод на цій ділянці в 2019 р. у водоносному горизонті в 

алювіальних відкладах коливалась від 3,58 до 5,50 м, у верхньокрейдових – від 

1,45 до 4,17 м. Сухий залишок становив від 1060 до 1479 мг/дм3, загальна 

жорсткість - 8,9-12,6 ммоль/дм3, нафтопродукти- 0,10-0,18 мг/дм3. 

У м. Торецьк (сел. Новгородське) біля шламонакопичувачів ТОВ НВТ 

«Інкор і Ко КХП» в поверхневих водах зафіксовано вміст нафтопродуктів в 

концентраціях 0,127- 0,147 мг/дм3. 

Причорноморський артезіанський басейн розташований в південній 

частині України і охоплює площі Одеської, Миколаївської, Херсонської 

областей, західної половини Запорізької області та територію Рівнинного Криму. 
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В складі інших, нафтопродукти входять в перелік основних забруднювачів в 

межах басейну.  

Одеська область належить до найменш забезпечених власними водними 

ресурсами регіонів України зі значним антропогенним навантаженням на водні 

джерела та недостатньою кількістю прісної води, особливо в південних районах. 

Централізоване водопостачання населення області здійснюється із поверхневих 

водойм.  

Основними забруднювачами поверхневих вод вважаються підприємства 

житлово-комунального господарства та мулові майданчики станцій біологічного 

очищення. Останні являють собою загрозу  вторинного забруднення водойм 

нафтопродуктами [3, 5]. 

Основним джерелом забруднення підземних вод були ВАТ “Лукойл 

Одеський нафтопереробний завод”, Одеський припортовий завод, а також 

Одеське ВАТ “Ексімнафтопродукт”, у межах впливу виробництва яких підземні 

води в четвертинних та неогенових відкладах забруднені нафтопродуктами [1-6]. 

У Миколаївській області в ґрунтових водах  нафтопродукти зафіксовані 

в кількості 0,311 (ГДК- 0,1).  

Огляд стану забруднення поверхневих та підземних вод нафтопродуктами 

в основних осередках їх забруднення свідчить про необхідність вирішення ряду 

проблемних питань таких як: ремонт та реконструкція очисних споруд на 

промислових та інших об’єктах; збільшення необхідної кількості та потужності 

каналізаційних очисних споруд для очистки промислових стічних вод; розробку 

програми реконструкції наявних очисних споруд для збільшення їх потужності у 

відповідності до обсягів водовідведення із запровадженням повного 

біологічного очищення стічних вод та їх знезараження; розробка будівництва 

нових каналізаційних очисних споруд [25, 26].  

Основною причиною забруднення води поверхневих водойм є неочищені 

поверхневі зливові стоки, незадовільна якість очищення господарсько-

побутових і виробничих стічних вод, що скидаються у водні об’єкти, 

несанкціоновані аварійні скиди та безконтрольна культивація та використання 
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для сільського господарства прибережних смуг річок. Водойми потребують 

інвентаризації, паспортизації, встановлення натурних меж прибережних 

захисних смуг [27], постійного проведення заходів щодо попередження їх 

забруднення у відповідності до ст. 88 Водного Кодексу [10]. та ст. 50 Земельного 

Кодексу України [28]. 

Обсяги скидів нафтопродуктів у розрізі виду діяльності за даними 

Держводагенства та порівняння обсягів нафтопродуктів в скидах зворотних вод 

надані відповідно в таблиці 1.2  [6]. 

 

Таблиця 1.2 – Скид забруднюючих речовин у розрізі виду діяльності за 

2019 рік 

 

Назва виду діяльності 
Нафтопродукти 

тонн 

Всього по Україні 224,9 

Промисловість 33,73 

Енергетика 2,722 

Паливна промисловість 0,07 

Нафтодобувна промисловість 0 

Нафтопереробна 

Промисловість 
0,063 

Вугільна промисловість 0,002 

Чорна металургія 17,34 

Кольорова металургія 0,023 

Хiмічна та нафтохiмічна промисловість 6,349 

Легка промисловість 0,15 

Харчова промисловість 0,253 

Сільське господарство 0,29 

Лісове господарство 0,005 

Транспорт 0,43 

Будівництво 0,006 

Торгівля і громадське харчування 3,921 

Житлове та комунальне господарство 186,3 

Охорона здоров’я та фізкультура 0,087 
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2 ПРИРОДНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА УМОВИ 

ЗАБРУДНЕННЯ НАФТОПРОДУКТАМИ ПІДЗЕМНИХ ТА 

ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

 

2.1 Особливості забруднення нафтопродуктами геологічного 

середовища   

 

 

Забруднення геологічного середовища нафтопродуктами є глобальною 

екологічною проблемою, і особливу небезпеку становить для підземних вод 

зони активного водообміну, які складають біля 30% у забезпеченні питного 

водопостачання. Нафтопродукти – широко розповсюджені забруднювачі, для 

яких гранично допустимі концентрації (ГДК) на 1-2 порядки нижче їх 

розчинності. У зв’язку з цим, потрапляння нафтопродуктів у водоносні 

горизонти робить непридатними для споживання великі об’єми питної води. 

Забруднення підземних вод нафтопродуктами відмічається у ряді міст України, 

зокрема, Херсоні, Луганську, Кременчуці, Луцьку, Узині та ін. Поблизу 128 

великих водозаборів (сумарні експлуатаційні запаси – 3,8 млн. м3/добу) 

розташовані об’єкти нафтопродуктозабезпечення, які є діючими або 

потенційними джерелами забруднення. 

Основні форми надходження нафтопродуктів у геологічне середовище: 

• у стані рідини - в результаті експлуатаційних втрат чи аварійних 

розливів в процесі їх переробки, збереження, транспортування і споживання; 

• у розчиненому та емульгованому стані, наприклад, зі стічними водами. 

Надходячи в геологічне середовище у розчиненому та емульгованому 

стані, нафтопродукти мігрують згідно законів фільтрації води. Надходячи в 

геологічне середовище у рідкому стані, нафтопродукти мігрують як рідина, що 

не змішується з водою [17]. Якщо надходження нафтопродукту не перевищує 

утримуючу здатність ґрунту, він залишається в зоні аерації і подальша його 

міграція можлива шляхом розчинення в інфільтраційній воді. Якщо 
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надходження нафтопродукту перевищує утримуючу здатність ґрунту, він  

досягає ґрунтового водоносного горизонту, формуючи на водній поверхні лінзу. 

Окремі вуглеводні здатні звітрюватись, формуючи газову оболонку над лінзою і 

надалі з інфільтрацією потрапляти в ґрунтові води, інші розчинятись в 

підземних водах і переноситись водним потоком. Процеси сорбції і деструкції 

уповільнюють швидкість міграції нафтопродуктів у геологічному середовищі, 

однак не можуть вважатись способом природного самоочищення підземних вод. 

Виділені наступні типові гідрогеологічні схеми розміщення водозаборів за 

умовами забруднення нафтопродуктами:  

1а. В ґрунтовому водоносному горизонті, складеному породами з високою 

проникністю (піски, галечники).  

Нафтопродукти за короткий час проходять зону аерації, досягають 

водоносного горизонту і формують лінзу на водній поверхні. Потужність і 

форма лінзи залежить від об’єму надходження нафтопродуктів і фільтраційних 

властивостей порід. Окремі вуглеводневі складові розчиняються в ґрунтових 

водах і з потоком переносяться до водозабору – швидкість міграції залежить від 

коефіцієнту фільтрації і пористості порід. Водоносний горизонт може 

експлуатуватись вертикальними та горизонтальними водозаборами, і  швидкому 

їх забрудненню сприяють особливості їх конструкції [20-22]. 

1б. В ґрунтовому водоносному горизонті, що міститься в породах з 

відносно низькою проникністю (супіски, суглинки).  

Водоносні горизонти, складені такими породами, як правило, не 

використовують для централізованого водопостачання, але повсюди на Україні 

експлуатуються колодязями. Незважаючи на те, що швидкості руху 

нафтопродуктів у супісках, а тим більше, у суглинках значно нижчі, ніж у 

високопроникних породах, колодязь може розміщуватись близько від джерела 

забруднення, і в нього потрапляють нафтопродукти. У випадку, коли колодязь 

працює і стінками, і дном на поверхні води буде плавати шар нафтопродуктів. 

Якщо колодязь працює тільки дном, розташованим нижче лінзи нафтопродуктів,  

відбувається підтягування знизу   забруднених   розчиненими нафтопродуктами 
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вод.  

1в. В ґрунтовому водоносному горизонті, приуроченому до двошарової 

товщі порід (верхній шар складений супіщано-суглинистими відкладами, нижній 

– високопроникними породами).  

У верхньому шарі утворюється лінза нафтопродуктів, швидкість руху якої 

незначна. Відбувається процес розчинення окремих складових лінзи, і в 

результаті інтенсивного перетікання з верхнього шару в нижній розчинені 

нафтопродукти надходять у водоносний горизонт з високими фільтраційними 

властивостями, в якому зі значною швидкістю рухаються з потоком в зону 

дренування: до водозаборів або в річки.  

2. В міжпластових водоносних горизонтах.  

Для міжпластових водоносних горизонтів характерним є наявність 

слабопроникного (глинистого) шару в зоні аерації. 

2.а. У напірному водоносному горизонті, перекритому витриманим 

слабопроникним шаром.  

Джерело забруднення формується в першому від поверхні землі 

водоносному горизонті. Забруднення продуктивного водоносного горизонту 

можливо тільки за рахунок перетікання забруднених розчиненими 

нафтопродуктами вод з водоносного горизонту, який залягає вище. 

Інтенсивність перетікання буде залежати від фільтраційних властивостей і 

потужності слабкопроникного шару, а також різниці напорів продуктивного 

водоносного горизонту і того, що залягає вище. 

2.б. У напірному водоносному горизонті, перекритому невитриманим 

слабопроникним шаром (при наявності гідрогеологічних “вікон”).  

Джерело забруднення формується у першому від поверхні землі 

водоносному горизонті. Через невитриманість водонепроникного шару 

відбувається інтенсивне перетікання розчинених нафтопродуктів крізь 

гідрогеологічні вікна у водоносний горизонт, що експлуатується. Висока 

провідність і тріщинуватість вміщуючих порід сприяють швидкій міграції 

нафтопродуктів до річок і водозаборів.  
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При забрудненні ґрунтів нафтопродуктами відбувається порушення їх 

повітряного режиму та водних властивостей.  

 

При закупорюванні капілярів ґрунтів нафтою порушується аерація і 

створюються анаеробні умови в ґрунтових процесах. Відзначається зміна і в 

живих мікроорганізмах що населяють ґрунт, знижується чисельність 

целюлозорозкладаючих мікроорганізмів і бактерій, які засвоюють сполуки азоту. 

Відбувається пригнічення окисно-відновних ферментативних процесів, що в 

кінцевому рахунку знижує біологічну активність і родючість ґрунтів. При 

забрудненні нафтою ґрунтового покриву може збільшуватися вміст органічного 

вуглецю і бітумінозних компонентів по всьому ґрунтовому профілю (нафта 

містить близько 85% вуглецю). Шкідливий вплив нафтопродуктів відзначається 

для багатьох видів ґрунтів, а процеси самоочищення протікають повільно. 

У багатьох регіонах України питання якісної очистки промислових стічних 

вод стоїть досить гостро. Залишають бажати кращого і самі технології очищення 

води на підприємствах, які багато в чому застаріли. 

Для очищення забруднених нафтопродуктами стічних вод, для 

профілактики забруднення підземних і поверхневих вод, підприємствами 

застосовуються поширені механічні, хімічні, фізико-хімічні, термічні та 

біологічні методи, а також магнітні методи [25, 29, 30, 31, 32]. 

Незважаючи на такі профілактичні заходи, ризики надходження рідких і 

розчиненних нафтопродуктів в ґрунти, в підземні та поверхневі води 

залишаються досить значними. Особливо небезпечними є території, де існують 

ділянки накопичення в ґрунтах зони аерації рідких нафтопродуктів, які є 

постійними джерелами забруднення як підземних (ґрунтових та міжпластових) 

вод, так і поверхневих вод, що їх дренують. 

В випадку значного накопичення рідких та розчинених нафтопродуктів 

(потужністю до 0,5 м – до декількох метрів) в зоні аерації та в ґрунтових водах 

найбільш ефективними методами їх ліквідації є методи їх селективного 

вилучення [33, 34, 35] . 
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З метою визначення умов формування осередків забруднення ґрунтів, 

підземних та поверхневих вод рідкими нафтопродуктами необхідним є оцінка 

можливого виникнення ризиків забруднення водного середовища [36]. 

 

 

2.2.  Особливості формування ресурсів підземних вод в залежності від 

фізико-географічних умов території України 

 

 

Формування природних ресурсів підземних вод відбувається під впливом 

комплексу природних факторів: гідрологічних, гідрогеологічних, геологічних, 

геоморфологічних та кліматичних. У різних фізико-географічних областях або 

районах вплив їх на формування підземного стоку в гідрографічну мережу може 

бути іншим і тому у кожному конкретному випадку важливо визначити, які саме 

фактори є визначальними при вирішенні поставлених завдань. 

На формування ресурсів підземних вод в природних умовах впливають в 

основному три фактори: клімат, рельєф та геологічна будова території. В 

техногенних умовах – інтенсивність та види техногенного навантаження. 

Всі фактори тісно взаємопов'язані і тому умови підземного стоку є 

узагальненою характеристикою можливого впливу забруднених підземних вод 

при розвантаженні в гідрографічну мережу [37, 38, 39]. 

 

Кліматичні фактори.  При встановленні інтенсивності підземного 

живлення річок вирішальне значення має визначення закономірностей режиму 

підземного стоку в річки на основі врахування геолого-гідрогеологічних 

особливостей району, а також умов гідравлічного зв'язку річкових басейнів з 

підземними водами. Оскільки, загальний річковий стік в значній мірі залежить 

від підземного стоку у русло, дослідження проводились у гідрологічному та 

гідрогеологічному напрямках [37, 39, 40, 41]. 

Територія України за фізико-географічними особливостями поділяється на 
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три ландшафтно-географічні зони: Полісся, Лісостеп та Степ. За окремими 

елементами, що визначають кліматичні умови, ці території районовані  

детальніше. Для вирішення поставлених завдань, Українське Полісся поділено 

на Західне, Центральне та Східне; Лісостепова смуга країни — на Лівобережний 

та Правобережний лісостеп; Степ - на Правобережний і Лівобережний степ [40, 

41, 42, 43]. 

У зоні Полісся, формування підземного стоку відбувається в основному в 

осінньо-весняні періоди; в Лісостеповій зоні - восени, навесні і частково взимку 

(періоди відлиг). У Степовій зоні підземний стік формується восени, взимку та 

навесні. 

Гірські райони характеризуються максимальними величинами опадів, що 

випадають інтенсивно у всі сезони року. Тут найбільше всього опадів на 

живлення підземного стоку йде у літні і зимові періоди. 

Рельєф.  Другим значним фаткором, що впливає на формування 

природних ресурсів підземних вод, є рельєф. Від розчленованості території, від 

ступеня та глибини її порізаності залежать умови дренування підземних вод і 

величина підземного стоку. Крім того, розчленованість рельєфу позначається на 

характері поверхневого стоку та інфільтрації атмосферних опадів, що 

поповнюють підземні води, тобто на величині живлення річкової мережі 

підземними водами. 

Послідовна зміна з півночі на південь ландшафтно-географічних зон 

накладає істотний відбиток на формування рельєфу, умови поширення та 

дренування підземних вод річками. 

Більша частина території України розташована в межах Східно-

Європейської рівнини, що обрамлена на півдні Кримськими горами, на заході — 

Карпатами і поступово знижується у південному напрямку. 

Територія України вкрита густою мережею річок, більшість яких належить 

басейнам Чорного та Азовського морів, і лише чотири – басейну Балтійського 

моря. 

Розподіл  річок по території України нерівномірний. Найбільш висока 
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густота річкової мережі в західній частині країни, особливо в басейні Дністра, а 

найнижча - у південній, Степовій, зоні. 

Для вияснення режиму підземного стоку в річки і ступеня дренування 

підземних вод, важливе значення має глибина ерозійного врізу русел річок.  

Найменші глибини ерозії характерні для низинних районів Полісся, 

Причорноморської та Придніпровської низовин і становлять 10-30 м. У 

Центральному та Західному Поліссі, а також на більшій частині північних 

районів Причорномор'я вони зростають до 40-60 м. 

Для районів з найбільшими глибинами ерозійних врізів характерні 

найвищі модулі підземного стоку. Це пояснюється кращими умовами живлення і 

дренування підземних вод в районах зі значним розчленуванням рельєфу. 

 

Геолого-гідрогеологічні особливості території. Третій фактор, 

визначальний для формування умов дернування річками підземних вод, — 

геолого-гідрогеологічні особливості території. Залежно від того, якими 

породами складена дренована річкою товща, яка водозбагаченість, напори, 

потужність та інші властивості водоносних горизонтів, що складають цю товщу, 

які умови їх живлення, розвантаження та взаємозв'язки між собою та з 

поверхневими водами, визначаються особливості підземного стоку, його 

величина, режим, характер розподілу впродовж гідрологічного року та в 

багаторічному розрізі. 

Велике значення мають літологічний склад порід, їх потужність та умови 

залягання регіональних водотривів.  

Від складу порід у долинах, на схилах і вододільних ділянках залежать 

режим підземних вод, ступінь інфільтрації атмосферних опадів та надходження 

техногенних вод, тобто живлення, а також умови розвантаження в дренуючу 

гідрографічну мережу або в нижчезалягаючі водоносні горизонти при наявності 

умов взаємоєв’язку з ними, і, тим самим, ступінь забруднення річкових вод.  

При відсутності техногенного впливу, живлення неглибоких ґрунтових вод 

відбувається за рахунок атмосферних опадів, річкових та озерних вод (в умовах 
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взаємозв’язку з ними), або за рахунок нижчезалягаючих напірних водоносних 

горизонтів.  

Основні витрати ґрунтових вод – випаровування, транспірація та стік в 

гідрографічну мережу. Слід відзначити, що співвідношення між випаровуванням 

і підземним стоком визначається глибиною залягання водоносного горизонту: 

при потужності зони аерації до 0,5 м випаровування переважає над стоком, при 

потужності 0,5 - 4,0 м сток переважає над випаровуванням, а при потужності 

більше 4,0 м випаровування має підпорядковане значення (Лісостепова зона). 

Живлення міжпластових вод відбувається за рахунок перетікання з 

вищезалягаючих водоносних горизонтів. Основні витрати міжпластових вод – 

підземний стік в річки. 

Основні витрати напірних вод – підживлення верхніх водоносних 

горизонтів і також підземний стік у річки.  

Визначення умов живлення та розвантаження окремих водоносних 

горизонтів зони дренування має велике значення при оцінці їхньої ролі в 

загальному підземному живленні річок, оскільки дозволяє визначити потенційну 

можливість забруднення поверхневих вод за рахунок розвантаження 

забруднених підземних вод. 

Основні відмінності у гідрогеологічній будові головних гідрогеологічних 

регіонів України наступні (рисунок 2.1). 

У межах Полісся основне значення в гідрогеологічній будові зони 

інтенсивного водообміну мають підземні води четвертинних піщано-глинистих 

відкладень, піщаних відкладень палеогену і, менше, неогену, тріщинуватої товщі 

верхньої крейди та древніх кристалічних порід (УЩ). 

У Лісостепу головні водоносні горизонти зони дренування - підземні води 

комплексу палеогенових та неогенових відкладень, що відрізняються великою 

строкатістю літологічного складу, і тріщинні води кристалічних порід 

докембрія. 

Степова зона характеризується переважним значенням водоносних 

комплексів, приурочених до порід неогену (Причорномор'я), палеогену та 



 

 

33 

 

Рисунок 2.1 - Особливості  геолого-літологічної будови  та гідролого-гідрогеологічних умов на території України 

(за матеріалами О. Є. Бабинця та Г. О. Білявського ) 
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верхньої крейди (лівобережжя Дніпра), кристалічним породам докембрію (УЩ). 

Гірські райони Карпат, Криму та Донбасу мають складну гідрогеологічну 

будову. Водоносні горизонти, охоплені дренуючим впливом річкової мережі, 

залягають тут у неодноразово пом'ятих і порушених тектонічними тріщинами і 

породах  різного літологічного складу, що перешаровуються. 

У Карпатах — це водоносні горизонти флішевої зони (відкладів крейди, 

палеогену, вулканічних туфів та базальтів), у Криму — підземні води утворень 

крейди, юри та тріасу, на Донбасі — водоносні горизонти у відкладеннях 

карбону, рідше — пермі, тріасу, юри та крейди. 

На території України основними в формуванні підземного стоку є 

водоносні горизонти алювіально-флювіогляціальної товщі четвертинних 

відкладень, палеогенових і неогенових відкладень, утворень верхньої крейди, а 

також тріщинні води кристалічних порід докембрію та продуктів їх руйнування.  

У більшості випадків через тісний гідравлічний зв'язок між підземними 

водоносними горизонтами зони дренування, формування загального підземного 

стоку відбувається не окремими водоносними горизонтами, а їх комплексами. В 

основному — це взаємопов'язані води: 

- четвертинних та неогенових відкладів: (басейн Дністра); 

- четвертинних та палеогенових порід (Київське Полісся, Дніпровсько-

Донецький артезіанський басейн);  

-четвертинних та крейдових утворень (Західне Полісся); 

- четвертинних та древніх кристалічних порід (УЩ).  

Ступінь гідравлічного взаємозв'язку між окремими водоносними 

горизонтами та взаємопов’язаними з ними поверхневими водами слугує 

основою для визначення ризиків забруднення річок на території України в 

залежності від загроз надходження нафтопродуктів з підземним стоком. 
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2.3 Умови формування підземного стоку в залежності від 

комплексного впливу природних факторів 

 

 

Згідно з гідрогеологічним районуванням України, виконаним                          

В.І. Куделіним [44, 45, 46], О.Є. Бабинцем  та Г.О. Білявським [47, 48, 49] в 

основу якого було покладено структурно-гідролого-гідрогеологічний принцип, у 

фізико-географічних зонах виділено гідрогеологічні регіони за однотипністю 

умов взаємозв'язку підземних і річкових вод, тобто режиму підземного стоку, а в 

режимі підземного стоку регіонах — гідрогеологічні райони за конкретними 

геолого-гідрогеологічними особливостями території. 

Райони характеризуються порівняно однотипними умовами дренування 

підземних вод: однаковою кількістю водоносних горизонтів, віком, потужністю, 

літологією водних порід, режимом і умовами залягання водоносних горизонтів. 

У кожній з фізико-географічних зон України за однотипністю кліматичних 

та орографічних умов та характером режиму підземного стоку виділено три 

гідрогеологічні регіони (I, II, III), які, свою чергу, за особливостями 

гідрогеологічної будови розділені на 33 райони (рисунок 2.1). 

Перші регіони охоплюють найбільш знижені в орографічному відношенні  

території (низовини правих приток Прип'яті, Ужа, Тетерева, Десни, Остра, 

Сейму, лівих приток Дніпра, низовини Закарпаття та Причорномор'я) і 

характеризуються найнижчими абсолютними відмітками. Для підземних вод, що 

дренуються в межах перших зон, характерний, в основному, низхідний 

(долинний)  тип режиму підземного стоку з явищами берегового регулювання в 

періоди весняної повені та літньо-осінніх паводків. Долини річок у першому 

регіоні широкі, пологі, заплави часто болотисті, особливо на Поліссі; під час 

повені великий період (від 1,5 до 3 місяців) затоплюються річковими водами,  

при цьому  виключається підземний стік в річки в період від початку до кінця 

повені та великих паводків. 

У межах перших регіонів розташовані райони 1, 2, 11, 12, 25, 30 та 33, які 
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різко відрізняються геологічною будовою. 

Для перших регіонів, як правило, характерні менші величини атмосферних 

опадів, ніж у других і третіх регіонах, і великі значення випаровування.  

Ці регіони відрізняються також від регіонів II і III низькими 

середньобагаторічними модулями підземного стоку, що пояснюється 

найгіршими, в порівнянні з рештою території, умовами дренування підземних 

вод (глибини ерозійних врізів русел річок тут не перевищують 0-20, 20-30 м, 

течії річок повільні, спокійні). 

Другі регіони охоплюють райони з більш вищими абсолютними 

відмітками і характеризуються глибинами ерозійних врізів русел річок в 

основному від 40 до 80 і 100 м. У зв'язку з кращими умовами дренування 

підземних вод модулі підземного стоку в межах других регіонів вище, ніж в 

перших, приблизно вдвічі. Величина опадів тут також дещо більша. 

Підземний стік у інших районах других регіонів має змішаний  (схиловий) 

режим. Дослідження показали, що деякий підпір підземних вод у долинах річок 

під час повеней компенсується підвищенням величин витрат водоносних 

горизонтів, що залягають гіпсометрично вище, за рахунок посилення 

інфільтрації атмосферних опадів у цей період. 

У межах цих регіонів розміщено райони 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 

24, 26, 27, які відрізняються умовами залягання, режимом та властивостями 

підземних вод зони інтенсивного водообміну. 

Треті регіони охоплюють найвищі райони України та мають глибини 

ерозійних врізів у середньому 70—100 м, іноді 160 м, а в гірських районах — 

понад 200—300 м. Ці регіони характеризуються найкращими умовами 

дренування підземних вод, і тому модулі підземного стоку тут найвищі. 

Кількість атмосферних опадів, що випадають у межах третіх регіонів, 

також є найбільшою. 

Треті регіони охоплюють 5, 6, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 31 та 32-й 

гідрогеологічні райони [47]. Режим підземного стоку в межах третіх регіонів 

переважно низхідний (водороздільний), що передбачає збільшення обсягу 
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підземного стоку в періоди повені і великих паводків. 

Нумерація гідрогеологічних районів проведена із заходу на схід і з півночі 

на південь по фізико-географічним зонам. 

 

Від особливостей проаналізованих природних факторів  формування та 

дренування підземного стоку в значній мірі залежать умови впливу на 

поверхневі води при розвантаженні забруднених нафтопродуктами  підземних 

вод. 

 

 

2.4 Ризики формування осередку забруднення підземних та 

поверхневих вод - лінз рідких нафтопродуктів та їх розрахункова 

характеристика 

 

 

Форми техногенних скупчень нафтопродуктів, безпосередньо пов'язані з 

горизонтом ґрунтових вод, - плаваюча лінза нафтопродуктів (або альтернативна 

їй зона плівкового розтікання нафтопродуктів по поверхні ґрунтових вод), зона 

розчинених та емульгованих нафтопродуктів і зона важких нафтопродуктів у 

ґрунтових водах - являють собою єдине ціле, оскільки найтіснішим чином 

взаємопов'язані.  

 

Внаслідок того, що найбільш небезпечною частиною абруднення 

ґрунтових вод (його ядром) є саме плаваюча лінза, що багато в чому визначає 

подальший розвиток інших форм техногенних скупчень нафтопродуктів у 

підземній гідросфері, оцінка даної лінзи проводиться окремо від області 

забруднення ґрунтових вод розчиненими нафтопродуктами, яка знаходиться 

гіпсометрично нижче плаваючої лінзи і постійно підживлюється останньою. 
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2.4.1  Характеристика плаваючої лінзи нафтопродуктів  

 

 

Показниками техногенної плаваючої лінзи є: конфігурація, лінійні розміри 

(довжина, ширина), величина займаної площі, розподіл потужності 

нафтопродукту та середня потужність, запаси нафтопродуктів у лінзі (загальні та 

видобуті), співвідношення середніх потужностей шару нафтопродукту та шару 

підошовних ґрунтових вод. Вони мають бути відображені при характеристиці 

лінзи. 

Конфігурація лінзи включає її форму, розташування стосовно напряму 

потоку ґрунтових вод і стосовно території об'єкта забруднення. 

Визначення форми лінзи і її характерних розмірів необхідне при оцінці 

довжини та ширини, якщо лінза має витягнуту форму; радіуса, якщо лінза 

близька до кругової форми, що необхідно при оцінці величини площі та запасів 

нафтопродуктів у лінзі. Це має значення при виборі систем вилучення 

нафтопродукту з лінзи та її локалізації для запобігання поширенню по 

водоносному горизонту. 

Лінза нафтопродуктів оконтурюється по лінії потужності нафтопродукту в 

0,1 м згідно з [50, 51], але в нашому випадку, з урахуванням реальних умов 

забрудненої території, розмірів лінзи та її потужності брались критерії виділення 

лінзи по значенням гранично допустимих концентрацій в підземних водах. 

Так, якщо виявлена лінза нафтопродуктів характеризується великою 

потужністю (до 3,0-4,0 м і більше) і значними розмірами, а забудова території 

або рельєф не дозволяють простежити її поширення повністю, то область 

основної частини лінзи може бути виділена по ізолінії потужності 

нафтопродукту в 1 м з приміткою, що це основна частина лінзи, а лінза загалом 

займає велику площу. Якщо є дані, що дозволяють, хоча б орієнтовно, виділити 

лінзу в цілому, це слід зробити, вказавши, що повний контур лінзи є  ймовірним. 

Навпаки, якщо лінза має порівняно невеликі розміри та потужність (до 1,0-

1,5 м), то доцільно виділити лінзу за контуром потужності 0,1 м. 
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Площа лінзи нафтопродуктів визначається в межах контуру її виділення 

(по ізолінії потужності 0,1 м чи 1,0 м), якщо не прийнято інший граничний 

контур.  

Лінзи нафтопродуктів можуть мати різні розміри - від часток гектара до 

кількох десятків гектарів і більше.  

Для характеристики техногенної лінзи нафтопродуктів за ознакою розміру 

займаної нею площі (F) пропонується наступна градація [50]: 

I - F ≤ 1 га; II - 1 < F ≤ 5 га; III - 5 < F ≤ 10 га; IV - 10 < F ≤ 20 га; V - 2 0 < F 

≤ 50 га; V I - 50 < F ≤ 100 га; VII - 100 < F ≤ 200 га;VIII - F > 200 га.  

  

Найважливішим показником лінзи є потужність шару нафтопродуктів: 

 

𝑚𝐻 =
𝑚𝐻(1)+𝑚𝐻(2)+𝑚𝐻(𝑛)

𝑁
                                           (2.1) 

 

де N – кількість визначень потужності нафтопродукту на площі лінзи mH(1), 

mH (2), mH(n) – потужності нафтопродуктів в окремих точках, м. 

Може бути інший підхід до оцінки середньої потужності. Якщо всередині 

площі виділяються ділянки з різними середніми потужностями, то середня 

потужність по лінзі в цілому дорівнюватиме: 

 

𝑚𝐻 =
𝐹1 𝑚𝐻(1)+𝐹2𝑚𝐻(2)+⋯+𝐹𝑖 𝑚𝐻(𝑖)

𝐹1+ 𝐹2+⋯+𝐹𝑖
                                (2.2) 

 

де i – кількість ділянок із різними середніми потужностями 

нафтопродуктів тН(i) на цих ділянках;  

F i – площа окремої ділянки, м2. 

Середні потужності (тн) шару нафтопродуктів можуть бути поділені на 

такі категорії: 

I - mH ≤ 0,5 м; II - 0,5 < mH ≤  1 м; III - 1 < mH ≤2 м; IV — 2 < mH ≤ 3 м;  

V - 3 < mH ≤ 4 м; VI - mH > 4 м.  
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2.4.2 Визначення запасів рідких нафтопродуктів (загальних та 

видобувних) в плаваючій лінзі 

 

 

Запаси нафтопродуктів у лінзі поділяються на загальні (W0) і видобуті 

(WИ), перші відображають обсяг нафтопродуктів, які містяться у ґрунтах 

всередині контуру лінзи; другі показують, яку частину загальних запасів можна 

витягти з лінзи; вочевидь, що WИ < W0. 

Загальні запаси (об'ємні) визначаються за такою формулою: 

 

𝑊0 = 𝐹𝑚𝐻𝑛                         (2.3) 

 

де п - пористість ґрунтів, насичених нафтопродуктами;  

F і тн - відповідно площа лінзи та середня потужність нафтопродуктів у 

лінзі, відповідно м2 і м.  

Загальні запаси можна визначити за формулою (2.3) для лінзи загалом; 

вони можуть бути визначені також за цією ж формулою для окремих частин 

лінзи, а потім підсумовані, тобто 

 

𝑊0 = ∑ 𝑊0(𝑖),     (2.4) 

 

де W0(i) – запаси окремої ділянки (фрагменту) лінзи.  

 

Такий диференційований (фрагментний) підхід до оцінки запасів 

доцільний у тому випадку, коли істотно різняться потужності та пористості у 

різних частинах лінзи. Тоді площа лінзи розбивається на окремі фрагменти з 

більш-менш витриманими значеннями зазначених параметрів, особливо це 

стосується значення пористості. 

Запаси нафтопродуктів лінзи залежать від розмірів лінзи і потужності 

шару нафтопродуктів.  
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Пропонується наступна градація загальних запасів (W0) нафтопродуктів у 

техногенній лінзі (в тис. м) [50]: 

I - W 0 ≤ 5; ІІ - 5 < W0 ≤ 10; ІІІ - 10 < W0 ≤  25; IV - 25 < W0 ≤ 50;  

V - 50 < W0 ≤100; VI-100 < W0 ≤ 150; VII - 150 W 0 ≤ 200; VIII - W 0 > 200. 

Лінзи з категоріями запасів від IV і вище можуть становити промисловий 

інтерес у місцевих масштабах. 

Видобувні запаси (WИ) визначаються за формулою: 

 

WИ = W0 ЕH,      (2.5) 

 

де ЕH - коефіцієнт нафтовіддачі, який характеризує частку нафтопродуктів, 

що витягуються з лінзи; його величина у практиці нафтовидобутку варіює від 20 

до 60%; для оцінки запасів, що витягуються з лінзи нафтопродуктів (WИ), можна 

прийняти в інтервалі 30-40% [50]. 

Загальні експлуатаційні запаси W3 (або прогнозні експлуатаційні запаси) 

характеризуються як сумарна витрата рівномірно розташованих за площею лінзи 

(у межах контуру підрахунку прогнозних експлуатаційних запасів) свердловин, 

що відкачують нафтопродукт. Величина W3 тотожня величині WИ, але дає більш 

обґрунтовану величину вилучених (експлуатаційних) запасів нафтопродуктів.  

 

 

2.5  Особливості визначення масштабів області забруднення ґрунтових 

вод розчиненими нафтопродуктами 

 

2.5.1 Площа області забруднення ґрунтових вод розчиненими 

нафтопродуктами 

 

 

Область ґрунтових вод, забруднена розчиненими, емульгованими та 

важкими вуглеводнями і іншими компонентами техногенних нафтопродуктів та 
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інгредієнтів трансформації останніх, за наявності плаваючої лінзи примикає до 

неї, підстилаючи знизу та оточуючи (охоплюючи) з боків її рідинне 

нафтопродуктове тіло. Площа даної області зазвичай значно більша за площу 

лінзи. 

Обов'язкове та визначальне (лідируюче) положення у нафтопродуктовому 

забрудненні зазначеної області займають водорозчинені компоненти низки 

вуглеводневих груп, особливо ароматичної. Вони поширюються по всій 

потужності розглянутої області, при малопотужному горизонті ґрунтових вод 

досягаючи його літологічного водотриву. А в плані саме дані нафтопродуктові 

речовини-забруднювачі в основному визначають фронтальне розширення 

області техногенного вуглеводневого забруднення ґрунтових вод, особливо в 

напрямках руху їх потоків до ділянок розвантаження у відкриті поверхневі 

дрени, що зазвичай є місцевою річковою мережею (тобто в поверхневі води), і в 

нижній водоносний горизонт, що часто експлуатується господарсько-питним 

водопостачанням. 

При цьому роль водно-эмульгованих і особливо важких компонентів 

техногенних нафтопродуктів - другорядна, підлегла.  

Можливі й ситуації, коли водно-емульговані та важкі компоненти 

забруднення ґрунтових вод можуть практично повністю бути відсутніми, тоді як 

водорозчинені вуглеводні в тих чи інших кількостях у галузі нафтопродуктового 

забруднення підземних вод присутні завжди. 

Видається доцільним оконтурювати осередок забруднення ґрунтових вод 

переліченими вище нафтопродуктовими компонентами по лінії їхньої загальної 

концентрації в 1 мг/дм3. 

Оцінка масштабів області даного забруднення включає оцінку її площі, 

виходячи із зазначеного вище кількісного критерію, та оцінку середньої 

концентрації вуглеводнів у ґрунтових водах у межах виявленої площі 

аналізованої області. 

Планові контури області забруднення ґрунтових вод, що оточує та 

підстилає плаваючу лінзу, повторюють у загальному вигляді конфігурацію самої 
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лінзи, але витягнуті по потоку ґрунтових вод. З часом ця витягнутість по потоку 

збільшується, оскільки підземні води, забруднені нафтопродуктами (насамперед 

водорозчиненими вуглеводнями), переміщуються разом із потоком ґрунтових 

вод. 

Згідно з [50], градації загальної площі (FB) області забруднення власне 

ґрунтових вод вуглеводнями наступні (га):  

I - FB ≤ 10; II - 10 <FB ≤ 20; III - 20 < FB ≤ 50; IV - 50 < FB ≤ 100;   

V - 100 < FB ≤ 200; VI - 200 < FB ≤  400; VII — FB  > 400. 

 

 

2.5.2 Інтенсивність забруднення ґрунтових вод розчиненими 

нафтопродуктами 

 

 

Інтенсивність забруднення ґрунтових вод, тобто концентрація у водах 

вуглеводнів змінюється в широких межах і зменшується від контуру плаваючої 

лінзи до зовнішньої межі аналізованої області. Концентрація розчинених та 

інших вуглеводнів у воді поблизу лінзи може становити десятки міліграмів на 

літр. 

У міру віддалення від контуру лінзи концентрація вуглеводнів у воді 

зменшується до кількох міліграмів на літр, а поблизу зовнішнього контуру 

області забруднення ґрунтових вод вона становить величини, близькі або менші 

1 мг/л. В практиці авторів на зовнішньому контурі області забруднення, 

концентрація знижувалась від 0,3 до менше 0,3 і відсутності нафтопродуктів.  

Інтенсивність забруднення підземних вод характеризується відносною 

концентрацією вуглеводнів у питній воді, тобто відношенням встановленої у 

воді концентрації вуглеводнів до гранично допустимої концентрації або до 

граничного значення концентрації на зовнішньому контурі області забруднення.  

Середня інтенсивність забруднення в області (середня відносна 

концентрація вуглеводнів у воді) може бути визначена як середньоарифметична 
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величина (С) окремих значень концентрацій (C1, С2, ..., СN) по свердловинах 

всередині області забруднення: 

 

𝐶 =
𝐶1+ 𝐶2+⋯+ 𝐶𝑁

𝑁
                                            (2.6) 

 

де N – кількість свердловин. 

Якщо всередині області забруднення виділяється кілька ділянок (кількість 

ділянок i) з різними концентраціями вуглеводнів у воді С1, С2,..., CN  і відомі 

площі FB(1),FB(2), ...,FB(i) цих ділянок, то середня концентрація визначається як 

середньозважена за площею: 

 

𝐶 =
𝐶1𝐹𝐵(1)+ 𝐶2 𝐹𝐵(2)+⋯+ 𝐶𝑖 𝐹𝐵(𝑖)

𝐹𝐵(1)+ 𝐹𝐵(2)+⋯+ 𝐹𝐵(𝑖)
                      (2.7) 

 

Кількісні градації інтенсивності забруднення власне ґрунтових вод 

розчиненими та іншими вуглеводнями всередині області наступні (у 

безрозмірних одиницях):  

I - С ≤ 10; II - 10 < С ≤50; III - 50 < С ≤ 100; IV - 100 < С ≤ 200; V - С > 200. 

 

 

2.6 Визначення кількості нафтопродуктів, які надходять в поверхневі 

водні об’єкти  - річки при розвантаженні  забруднених підземних вод  

 

 

Забруднені нафтопродуктами підземні води, рухаючись до областей свого 

розвантаження, можуть потрапити в річки та інші водойми, що їх дренують. 

Оцінка такого розвантаження забруднених підземних вод зводиться до 

розрахунку часу досягнення ними дрени і розрахунку витрати забруднених 

підземних вод, що розвантажуються. 
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Час (t) досягнення водойми забрудненими підземними водами 

визначається за формулою: 

 

𝑡 =
𝑥1𝑛

𝑘𝐼
                                           (2.8) 

 

де x1- відстань від межі області забруднення підземних вод вуглеводнями 

до річки або іншої водойми, в які розвантажуються підземні води, м; 

 п і k - відповідно пористість (д.о.) та коефіцієнт  фільтрації водоносних 

порід, м /доб;  

I - ухил потоку підземних вод, величина якого визначається по карті 

гідроізогіпс водоносного горизонту.  

Витрата забруднених підземних вод (Q3) в річку може бути оцінена за 

формулою: 

 

𝑄3 = 𝐿𝑚𝑘𝑙                                               (2.9) 

 

де L - ширина прибережної ділянки, у межах якої відбувається 

розвантаження забруднених підземних вод у річку, м;  

т – середня потужність водоносного горизонту у прибережній зоні, м. 

Величина L може бути встановлена за результатами випробування вмісту 

вуглеводнів у воді поверхневих водних об’єктів за профілем вздовж берега на 

ділянці ймовірного розвантаження забруднених підземних вод; величина L з 

запасом надійності може бути прийнята рівною ширині області забруднених 

підземних вод. 

Кількість нафтопродуктів (W3), що надходять у водойму з підземними 

забрудненими водами, що розвантажуються, з області їх вуглеводневого 

забруднення, приблизно дорівнює: 

 

𝑊3 = 𝑄3 × 𝐶3      (2.10) 
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де С3 - концентрація вуглеводнів у підземних водах у прибережній зоні, 

мг/дм3. 

Величина W3 оцінюється протягом прийнятого проміжку часу, наприклад 

за півроку, місяць, і береться середня величина С3 за цей період. Визначається 

середня величина С3 за даними режимних спостережень за вмістом вуглеводнів 

у підземних водах у прибережній зоні. 

Для цього на ділянці розвантаження забруднених підземних вод у водойму 

повинні бути пробурені одна-дві спостережні свердловини, з яких за період, 

протягом якого визначається розвантаження забруднених підземних вод, 

відбираються кілька проб підземних вод, і за ними визначається вміст 

вуглеводнів.  

В практиці авторів з цією метою використовується розроблений 

розрахунковий метод, який полягає в наступному.  

 

 

2.6.1  Методика визначення надходжень забруднюючих речовин в 

річку з підземним потоком (Умови забруднення поверхневих вод в басейні 

річки підземним стоком) 

 

 

Для будь-якого замкнутого обсягу складається матеріальний баланс за 

певний інтервал часу (Δt). Спрямовуючи цей інтервал часу до нуля в межі 

здійснюється перехід до балансового рівняння, вираженого в диференціальній 

формі. Потім це рівняння вирішується для довільного моменту часу (t) з 

урахуванням початкових умов. Рівняння враховує максимальну кількість 

основних факторів і процесів, що впливають на формування якості підземних 

вод, і особливостей надходження забруднюючих речовин в річку. 

Зважаючи на складність гідрогеологічних умов об'єктів, на які 

накладаються фізико-хімічні фактори, для вирішення прогнозних завдань 

необхідна схематизація цих умов: усереднюються по площі і за профілем 
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гідрогеологічні, фільтраційні і міграційні параметри, річка прирівнюється до 

досконалої чи недосконалої дрени в залежності від часткового або повного 

перехоплення ґрунтового потоку. 

У разі часткового перехоплення, приплив в річку забруднених підземних 

вод (бічні притоки і вертикальна складова) визначаються за формулою           

Чугаєва Р.Р. [52] для розрахунку припливу води в недосконалу дрену в 

безнапірному водоносному горизонті: 
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де k - коефіцієнт фільтрації, м/добу; 

   L - довжина ділянки дрени, м; 

    h1 - статичний рівень ґрунтових вод на вододілі, відлічуваний від дна 

річки, м; 

    B - відстань від дрени до вододілу, м; 

    h2 - рівень води в річці, відлічуваний від дна, м; 

     - відстань від дрени до річки, м; 

    qr1 і qr2 – наведена фільтраційна витрата відповідно з боку вододілу і 

річки, які знаходять за графіками [52] в залежності від  і  . 
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Причому, якщо  > 3, то qr визначається за формулою 

 

( ) 13
1
+−

=
r

r
r

q

q
q


,                                   (2.13), 

 



 

 

48 

де qr1 знаходиться за графіком [52]  по   
BT

T

3/2+
= . 

 

У цих формулах Т - потужність водоносного горизонту під дреною 

(річкою) (відстань від водоупора до дна дрени), м; 

В - ширина дрени, м. 

Аналіз формули (2.11) дає підставу вважати, що бічний приплив в дрену 

характеризується складовими типу h2/2B, а приплив в дрену з боку її дна, - 

складовими типу hqr. 

Стосовно до нашого випадку недосконалою дреною є річка, приплив в неї 

зі сторони берегів відповідає притоку з боку забрудненої ділянки, а приплив з 

боку вододілу відповідає притоку з боку берега річки, на якому відсутнє джерело 

забруднення (рисунок 2.2). 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема притоку в «недосконалу» дрену 

 

 

Таким чином, величина бічного припливу забруднених ґрунтових вод з 

боку берега буде: 

2

2

2
3

h
kLq =                                       (2.14) 

 

Через дно річки (вертикальна складова): 
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( )2211др rr

В
qhqhkLq +=                             (2.15) 

  

Величина бічного припливу незабруднених ґрунтових вод: 

 

B

h
kLqH

2

2

1=                                            (2.16) 

 

Сумарний приплив в дрену-річку складе: 

 

В

H qqqq др3др ++=                                      (2.17) 

 

У формулах (2.12 - 2.17): 

 

h1 - потужність водоносного горизонту, яка відлічується від дна річки на 

вододілі, м; 

B - відстань від вододілу до незабрудненого берега річки, м; 

h2 - рівень рідини в накопичувачі, відрахований від дна річки, м; 

  - відстань від річки до накопичувача, м. 

Якщо річка є досконалою дреною, приплив забруднених підземних вод 

становитиме: 

R

H
LKq =                                               (2.18) 

 

У нашому випадку: 

q - сумарний приплив води в річку, м3/сек; 

L - довжина ділянки річки, м; 

k - коефіцієнт фільтрації водоносного пласта, м/доб; 

H - потужність безнапірного водоносного пласта, м; 

R - радіус депресійної воронки, утвореною річкою-дреною в дзеркалі 

ґрунтових вод, м. 
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Вплив забрудненого підземного стоку на зміну якості води в річці 

оцінюється за формулою (2.19): 

 

p

дрдр

q

qC
Cp =                                              (2.19)  

 

де 
pC  - зміна концентрації забруднюючих речовин в річковій воді, 

обумовлене розвантаженням забрудненого підземного стоку, мг/дм3; 

Cдр - концентрація забруднюючих речовин в підземних водах, мг/дм3; 

qдр - приплив забруднених підземних вод в річку, м3/сек; 

qp - витрата річки, м3/сек. 

Якщо відлік часу вести від початку функціонування джерела забруднення, 

вважаючи параметри, що входять в розрахункові залежності, незмінними, можна 

розрахувати прогнозні значення показників якості ґрунтових вод у русла річки 

на ретроспективу ( 1, 2 …п років). 

Значення початкових концентрацій можна, для полегшення розрахунків, 

приймати рівними нулю, враховуючи розведення ґрунтових вод під час 

щорічних паводків і малі значення фонових величин в природному потоці 

ґрунтових вод в порівнянні з вмістом їх в забрудненому (Сσ>Се). 

Зіставляючи розрахункові дані за якістю ґрунтових і поверхневих вод на 

терміни, які цікавлять (в тому числі - на ретроспективу) з наявними натурними, 

отриманими в процесі проведення польових досліджень, оцінюється 

адекватність запропонованої моделі процесу забруднення ґрунтових вод і 

річкових, тобто проводиться  верифікація моделі. 

Надійність запропонованої методики провірена на численних об’єктах    

[23, 24, 53]. 

Вихідними даними для визначення гідрогеологічних параметрів, 

необхідних для кількісних оцінок і прогнозних розрахунків з метою охорони 

підземних і річкових вод, слугують матеріали натурних, польових, дослідно-

фільтраційних досліджень і розрахункові величини.   
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3 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКВІДАЦІЇ 

ЛІНЗ РІДКИХ НАФТОПРОДУКТІВ З ПІДЗЕМНОЇ ГІДРОСФЕРИ 

 

3.1 Методи ліквідації рідких та розчинених нафтопродуктів з 

гідролітосфери в залежності від геолого-гідрогеологічних умов 

 

3.1.1 Можливі варіанти реалізації технологічних схем вилучення 

рідких нафтопродуктів та оцінка їх ефективності 

 

 

Існуючі технології вилучення скупчень рідких нафтопродуктів 

передбачають такі умови їх ліквідації: 

- спільне використання водозниження спеціальними свердловинами і 

водовідбору очисними свердловинами, і на тлі його - відбір рідких 

нафтопродуктів. (Технологія найбільш продуктивна); 

- робота системи тільки очисних свердловин, з яких відбувається 

селективний відбір води і рідких нафтопродуктів. (Технологія менш ефективна 

(в 1,5-5 разів), але більш доступна на дрібних об'єктах); 

- відбір тільки рідких нафтопродуктів з очисних свердловин. 

(Ефективність залежить від колекторних властивостей ґрунтів, але за інших 

рівних умов на порядок і більше поступається попередній). 

В залежності від геолого-літологічної будови та гідрогеологічних умов 

конкретних територій гідрогеологічних районів України, з метою ліквідації 

нафтопродуктового забруднення водного середовища можуть 

використовуватися різні способи вилучення нафтопродуктів. 

При виявленні плаваючої лінзи нафтопродуктів передусім мають бути 

передбачені заходи щодо її локалізації та ліквідації (скорочення її розмірів). Це 

досягається шляхом вилучення із неї рідких нафтопродуктів. Дані інженерні 

заходи покращують екологічну обстановку. 

В залежності від геолого-гідрогеологічних умов, використовуються різні 
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способи вилучення нафтопродуктів з плаваючої техногенної нафтової лінзи. 

Вибір того чи іншого способу залежить від потужності  лінзи, потужності 

ґрунтових вод під лінзою, глибини залягання лінзи, літології (а отже, 

фільтраційних властивостей) нафтопродуктовомісних і водомістких порід. 

При виборі способів вилучення нафтопродуктів із плаваючої лінзи 

доцільно розглядати наступні, які можна застосовувати в залежності від геолого-

гідрогеологічних умов: 

1) площинна система одиночних свердловин, обладнаних фільтрами на 

шар нафтопродуктів;  

2) площинна система кущів спарених свердловин: верхня свердловина у 

шарі нафтопродуктів, нижня свердловина у шарі підошовних вод;  

Вибір умовної одиничної системи, проводиться з урахуванням можливого 

способу відбору нафтопродукту (забезпечує переривчастий відбір 

нафтопродукту, що включає поперемінні відкачування і зупинку свердловини);  

Система ярусно розташованих свердловин, з яких верхня свердловина 

відбирає нафтопродукт, а нижня – підошовну воду, забезпечує безперервний 

відбір нафтопродуктів.  

1) Площинна система одиночних свердловин у шарі нафтопродуктів 

доцільна у разі досить великої потужності лінзи та невеликої потужності шару 

підошовних вод (або повної відсутності останнього). При цьому, експлуатаційна 

свердловина на шар нафтопродуктів обладнується фільтром у верхній частині 

лінзи. Це робиться для того, щоб усунути момент часу, коли до фільтра 

свердловини відбудеться підтягування підошовних вод. 

Умови роботи експлуатаційної свердловини визначаються вимогами до 

якості продукту, що видобувається. Якщо ставиться завдання отримання чистого 

нафтопродукту без домішки води, то свердловина працює до часу підтягування 

знизу підошовних вод, які утворюють водяний "купол" з вершиною біля 

підошви фільтра. Після цього свердловина зупиняється на якийсь час, щоб 

водяний "купол" опустився. Час, необхідний для опускання "купола", 

визначається розрахунком. З моменту відключення першої експлуатаційної 
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свердловини вводиться в експлуатацію друга свердловина, яка через деякий час 

зупиняється з тієї ж причини, і підключається третя свердловина і т.д.  

При цьому відбувається почергове включення та відключення 

експлуатаційних свердловин. Кількість експлуатаційних свердловин 

визначається співвідношенням часів роботи та зупинки свердловини, 

необхідною добовою продуктивністю усієї системи та заданим часом 

спрацювання лінзи. 

Час роботи свердловини протягом одного циклу приблизно дорівнює часу 

підтягування підошовних вод до вибою недосконалої свердловини. Час 

підтягування підошовних вод до свердловини визначається за формулою [51]: 

 

𝑇 =
2𝜋𝑛(ℎ𝐻−𝑙)3)

3𝑄(1−
1

𝛽
)

,                                      (3.1) 

 

де п - пористість порід горизонту ґрунтових вод;  

l - довжина фільтра свердловини, що відкачує, м;  

ß - коефіцієнт, що залежить від величини і = l / H;  

Н - сумарна потужність шару нафтопродукту і підошовної води, м, 

величина Р визначається в залежності від і : 

 

і 0,05-0,1 0,1- 0,2 0,2- 0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 

ßср 2 1,7 1,4 1,3 1,1 
 

Час опускання "купола" підошовних вод приблизно оцінюється за 

формулою [51]: 

 

𝑡 =
ℎ𝐻𝑛𝐺

𝑘(
𝛾𝐵
𝛾𝐻

−1)
 . 𝑙𝑛

(1−𝑧1/ℎ𝐻)

(1−𝑧2/ℎ𝐻)
                        (3.2) 

 

де ᵞв> ᵞн ~ щільність відповідно води та нафтопродукту;  

G - емпіричний коефіцієнт, приблизно рівний 1,5;  

z1 - початкова точка, з якої починається опускання "купола";  
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z2 - кінцева точка, до якої опустився "купол". 

Якщо товщина нафтопродуктового шару невелика і, навпаки, значна 

товщина шару підошовних вод, то при відборі нафтопродуктів розглянутої вище 

системою свердловин відбувається швидке підтягування підошовної води і 

експлуатаційну свердловину доводиться відключати через короткий час її дії. 

Експлуатаційні свердловини працюють із невеликим дебітом, значно зростає їх 

кількість. 

2) Більш надійним та ефективним, незалежно від потужності лінзи та 

ґрунтових вод, є відкачування нафтопродуктів системою спарених свердловин. 

Кущ спарених свердловин складається з розташованих в одній точці двох 

експлуатаційних свердловин:  

- верхня свердловина розташовується у шарі нафтопродуктів,  

- нижня – у шарі підошовних вод. При одночасній (спареній) роботі цих 

свердловин між ними по вертикалі утворюється горизонтальний 

гідродинамічний вододіл; нижня свердловина розташовується під цим 

вододілом, верхня свердловина над ним (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема відбору  нафтопродуктів з техногенної лінзи 

системою ярусних свердловин (нафтопродуктовою та водною) 
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У цьому випадку вся пластова рідина, що знаходиться над вододілом, 

надходитиме у верхню свердловину, а рідина нижче вододілу - в нижню 

свердловину. Положення вододілу по вертикалі залежить від співвідношення 

витрат верхньої та нижньої свердловин. Співвідношення витрат цих свердловин 

визначається потужностями шарів нафтопродукту та підошовної води, 

фільтраційними властивостями порід верхньої та нижньої зон. Підбирається таке 

співвідношення витрат, коли гідродинамічна водороздільна площина 

співпадатиме з межею поділу шару нафтопродуктів та шару підошовних вод. 

Тоді до верхньої свердловини надходитиме практично лише нафтопродукт, а до 

нижньої свердловини — підошовна вода.  

Система спареного відкачування дозволяє відбирати нафтопродукт без 

зупинки верхньої експлуатаційної свердловини, тобто спарена система працює 

безперервно. В результаті скорочується час вилучення нафтопродукту з 

плаваючої лінзи і збільшується кількість нафтопродукту, що вилучається. 

Для того, щоб запобігти підтягуванню підошовної води до верхньої 

нафтопродуктової свердловини у разі роботи спареної системи свердловин, 

площина гідродинамічного вододілу повинна збігатися з нижньою межею шару 

нафтопродукту. В умовах однорідного за фільтраційними властивостями 

водоносного горизонту таке положення гідродинамічного вододілу досягається, 

якщо співвідношення дебітів Qн (верхньої, нафтопродуктової свердловини) і QB 

(нижньої, водної свердловини) пропорційно потужностям нафтових шарів і 

підошовної води, тобто: 

 
𝑄𝐻

𝑄𝐵
=

ℎ𝐻

ℎ𝐵
 ,                                             (3.3) 

 

де QН – витрата відкачування нафтопродуктів, м3/доб.; 

QВ – витрата вилучення води, м3/доб.; 

hН – потужність нафтового шару, м; 

hВ – потужність підошовної води, м. 
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3.1.2 Розроблена технологія ліквідації скупчень (лінз) рідких 

нафтопродуктів і локалізаціїї осередку забруднення ґрунтових вод 

розчиненими нафтопродуктами  

 

 

Принцип селективного вилучення нафтопродуктів 

Авторами сумісно с фахівцями ДП «Український головний виробничий 

НДІ інженерно-технічних та екологічних вишукувань» (УКРГІІНТІЗу) 

запропонований і реалізований на КНПЗ удосконалений варіант селективного 

відбору рідких нафтопродуктів та забруднених грунтових вод з однієї і тієї 

ж очисної свердловини [54, 55, 56, 57, 58]. 

Очисні свердловини розкривають верхню частину водоносного горизонту, 

причому, їх конструкції передбачають розташування робочої частини фільтра 

частково в насиченій зоні, частково в зоні аерації, в інтервалі коливання рівня 

ґрунтових вод. Цим забезпечується безперешкодне надходження у свердловину 

рідких нафтопродуктів, скупчення яких приурочене до вільної поверхні 

ґрунтових вод (рисунок 3.2).  

Функціонування очисних свердловин забезпечується схемою, що 

складається з двох насосів, один з яких призначений для відкачування води, 

інший для відкачування нафтопродуктів. Для автоматизації процесу 

відкачування у схемі передбачені датчики, що контролюють положення рівнів 

нафтопродуктів і води в свердловині та сигнали, що подаються на автоматичну 

систему управління  - сигнали включення-вимкнення насосів при накопиченні та 

завантаженні нафтопродуктів і ґрунтових вод. 

У цьому полягає принцип так званого «селективного» відкачування 

нафтопродуктів та забруднених підземних вод, на якому засновано більшість 

існуючих технологій видалення скупчень рідких вуглеводнів із водоносних 

горизонтів. 

Гравітаційні вуглеводні, потрапляючи в зону впливу очисної свердловини, 

під дією гідравлічного градієнта спрямовуються в свердловину, де їх 
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накопичення та відкачування контролюється системою поплавкових датчиків за 

положенням вільної поверхні рідини. 

Принцип роботи очисних свердловин також полягає у відкачуванні води і 

створенні депресійної воронки. Слід відзначити, що в залежності від 

фільтраційних властивостей вміщуючих порід, депресійна воронка може бути 

локальною, тобто мати невеликий радіус [54, 59, 60].  

 

 
 

 

Рисунок 3.2 – Принципова схема способу відкачування рідких 

нафтопродуктів зі свердловини в умовах формування депресійної вирви на 

поверхні ґрунтових вод: 1 – фільтр свердловини; 2 – насос для відкачування 

води; 3 – насос для відкачування нафтопродуктів; 4 – датчики рівня 

нафтопродуктів;  5 – датчики рівня води; 6 –  вільна   поверхня   нафтопродуктів;  

7 – наведений динамічний рівень; 8 – межа розділу вода-нафтопродукт; 9 –

скупчення рідких нафтопродуктів. 
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В умовах суглинистих вміщуючих порід він може складати дещо більше 

10 метрів. Таку ситуацію необідно враховувати при плануванні установок СІЗ. 

 

 

3.2 Удосконалена технологія ліквідації скупчень (лінз) рідких 

нафтопродуктів і локалізаціїї осередку забруднення ґрунтових вод 

розчиненими нафтопродуктами розроблена та реалізована на конкретному 

об’єкті 

 

 

В ході експлуатації реалізованої системи інженерного захисту СІЗ на 

КНПЗ були відмічені деякі недоліки у роботі обладнання очисних свердловин, 

які затрудняли та сповільнювали роботу системи. По-перше, застосування 

автономних, незалежних один від одного датчиків та блоків управління 

відкачуванням води та нафтопродуктів призводить до неузгодженої роботи 

насосів у режимі частих включень та вимкнень.  

Такий режим роботи несприятливо позначається на насосному 

устаткуванні, а також викликає різкі, стрибкоподібні навантаження на робочу 

зону свердловин, що може призвести до їх руйнування.  

По-друге, застосування рухомих деталей (поплавків) у конструкції 

датчиків рівня нафтопродуктів робить систему вразливою до механічних 

домішок, які осаджуються на поплавцях і напрямних стрижнях і зрештою 

ускладнюють реагування датчика на зміну рівня в свердловини. 

Численні спостереження за положенням рівнів води та нафтопродуктів у 

свердловинах, дозволили встановити закономірності, що стали основою 

розробки ефективнішого способу автоматичної відкачування нафтопродуктів 

[61,62]. У розробці способу використовували особливості зміни положення 

водовуглеводневого контакту в свердловині при накопиченні - скачуванні 

нафтопродуктів. 

Відомо, що при малому зниженні рівня в безнапірному водоносному 
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горизонті (менше 20% потужності горизонту), співвідношення дебіту 

свердловини та зниження в ній описуються залежностями, розробленими для 

напірних водоносних горизонтів [54, 55]. Згідно з цими залежностями, за 

сталості дебіту свердловини, зниження, а отже, і динамічний рівень, 

залишаються постійними.  

При потужності водоносного горизонту близько 25,0 м, пониження, 

викликане роботою очисної свердловини, становить в середньому 1 м, що не 

перевищує 5 % потужності горизонту. Отже, у процесі відкачування води з 

постійним дебітом, у свердловині через деякий час встановлюється постійний 

динамічний рівень, що призводить до формування стабільної депресійної 

воронки, що сприяє припливу гравітаційних нафтопродуктів в свердловину з 

забрудненого простору. 

В результаті накопичення нафтопродуктів у свердловині збільшується 

товщина їх шару. У цьому випадку збільшення товщини шару нафтопродуктів 

h0 відбувається за рахунок збільшення її складових h та z, лінією розділу для 

яких в умовах відкачування, є наведений динамічний рівень (рисунок 3.3). 

Користуючись співвідношеннями величин h і z, приймаючи середні значення 

щільності води та нафтопродуктів, робиться висновок, що при одній і тій же 

зміні товщини шару нафтопродуктів, амплітуда зміни величини h (тобто 

положення вільної поверхні нафтопродуктів) в чотири рази менше амплітуди 

зміни величини z (положення межі розділу вода-нафтопродукт). Отже, більшість 

існуючих способів відкачування нафтопродуктів, заснованих на контролі зміни 

положення вільної поверхні нафтопродуктів, малочутливі до зміни товщини 

шару забруднення.  

Вибраний для удосконалення технології спосіб ґрунтується на контролі 

накопичення нафтопродуктів у свердловині шляхом відстеження положення 

межі розділу вода-нафтопродукт, що змінюється в процесі відкачування. На 

рисунку 3.3 відображено динаміку зміни положення вільної поверхні 

вуглеводнів, а також межі поділу рідин у свердловині, обладнаній насосами для 
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відкачування води та нафтопродуктів. Для успішної реалізації запропонованого 

способу необхідне дотримання кількох умов.  

По-перше, насос для відкачування води повинен працювати безперервно, з 

незмінною продуктивністю, і забезпечувати формування стабільного 

динамічного рівня свердловини. 

По-друге, насос для відкачування нафтопродуктів потрібно розташовувати 

в свердловині нижче наведеного динамічного рівня з таким розрахунком, щоб 

додаткове зниження, викликане його роботою, не призвело до осушення 

приймальної частини насоса.  

Нерухомі контактні датчики верхнього та нижнього рівнів, що фіксують 

положення межі розділу струмопровідної води та діелектричної вуглеводневої 

рідини, потрібно розміщувати нижче ніж приймальна частина насоса для 

відкачування нафтопродуктів (рисунок 3.3). 

Реалізація способу здійснюється в кілька стадій, які при встановленні 

стабільного режиму повторюються, чергуючись одна за одною у робочому циклі 

процесу відкачування нафтопродуктів. Так, рисунок 3.3 (а) ілюструє 

формування стабільного динамічного рівня внаслідок відкачування води зі 

свердловини. Утворення депресійної воронки (вирви) сприяє припливу в 

свердловину гравітаційних нафтопродуктів, потужність шару яких поступово 

зростає. 

Збільшення потужності шару нафтопродуктів викликає зміщення межі 

розділу рідин вниз, що продовжується доти, поки межа розділу досягне датчика 

нижнього рівня (рисунок 3.3 (б). При цьому за рахунок діелектричних 

властивостей нафтопродуктів відбувається розрив електричного ланцюга на 

нижньому датчику, в результаті чого надходить сигнал включення насоса для 

відкачування нафтопродуктів.  

Наступне відкачування призводить до зменшення шару забруднення в 

свердловині, що у свою чергу викликає відновлення та підйом межі розділу 

нафтопродукт-вода, яке триває до досягнення датчика верхнього рівня (рисунок 

3.3 (в). 
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Рисунок 3.3 – Принципова схема реалізації способу автоматичного 

відкачування рідких нафтопродуктів зі свердловини, заснованого на зміні 

положення межі розділу вода-нафтопродукт: 1 – фільтр свердловини; 2 – насос 

для відкачування води; 3 – насос для відкачування нафтопродуктів; 4, 5 – 

контактні датчики верхнього та нижнього рівнів відповідно; 6 – вільна поверхня 

нафтопродуктів; 7 – межа розділу вода-нафтопродукт; 8 – наведений динамічний 

рівень; 9 – скупчення рідких нафтопродуктів 

 

При цьому замикання водою електричного кола на верхньому датчику 

сигналізує про відключення насоса для відкачування нафтопродуктів. Після 

цього накопичення нафтопродуктів у свердловині відновлюється і знову 

переходить у стадію (б). 

Запропонована технологія пройшла апробацію безпосередньо на території 

КНПЗ на ділянці, де сформувалась лінза рідких нафтопродуктів потужністю до 

3,5 м. В ході реалізації запропонований спосіб показав свою високу 

ефективність, простоту в обслуговуванні, а також економічність за рахунок 

меншої вартості технічних засобів для його реалізації ніж при використанні 
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інших способів.  

Важливим питанням екологозахисних робіт при реалізації запропонованої 

технології є створення системи контролю ефективності процесу санації і 

забезпечення його керованості, тобто моніторингу. Чітких вказівок щодо 

щільності мережі в публікаціях і нормативних документах, стосовно даного виду 

робіт, автори  не зустріли. 

Практика робіт показала, що в районі проммайданчиків і в їх межах 

необхідно від 1,8 до 2,5-3 точок отримання інформації на гектар [56,61,62]. При 

одношаровому розрізі в кожному пункті обладнується одна свердловина, при 

двошаровому з формуванням скупчення у верхній суглинистій частини - дві: 

одна - на нижній, більш проникний шар, друга - на верхню частину розрізу, що 

містить скупчення РНП. 

 

 

3.2.1 Розробка методу визначення величини гранично-допустимих 

техногенних навантажень на підземні води при ліквідації скупчень рідких 

нафтопродуктів для обґрунтування глибини санації підземних вод з метою 

охорони поверхневих вод  від забруднення підземним стоком  

 

 

Визначення величини гранично-допустимих техногенних навантажень на 

підземні води в межах скупчень рідких нафтопродуктів необхідне для 

обґрунтування заходів з  охорони річок від забруднення  підземним стоком. 

Забруднені підземні води можуть сприяти забрудненню річкових вод, 

потрапляючи в контур дренування річки.  

Дренажний вплив річки визначає гідрогеологічну ситуацію на території, де 

простежується площа її водозбору і зазвичай в зону її дренуючого впливу та в 

зону впливу її притоків потрапляють території розміщення об'єктів, які є 

джерелами забруднення підземних вод, в тому числі - проммайданчиків в 

цілому, на площі яких формуються лінзи рідких нафтопродуктів.  
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Параметрами основних чинників формування забруднення підземних вод є 

інтенсивність інфільтрації розчинених нафтопродуктів в осередку забруднення - 

у межах сформованих лінз рідких нафтопродуктів (W3), концентрація 

нафтопродуктів в забруднених водах, які інфільтруються (С3) і величина 

підземного притоку до річки (Q= Vkhk)  (приплив за рахунок статичних і 

динамічних ресурсів) або величина підземного живлення річки. 

При обґрунтуванні заходів щодо захисту річок, важливе значення має 

ступінь очищення і допустимі витрати нафтопродуктів, які профільтрувалися в 

підземні води [34,53,54,55].  

Для визначення величини гранично-допустимих техногенних навантажень 

на ділянках екологічного ризику (в межах сформованих лінз рідких 

нафтопродуктів), авторами розроблена методика балансових розрахунків. 

Надійність результатів розрахунків, виконаних за цією методикою, можна 

підтверджувати натурними даними. 

З метою визначення частки участі рідких та розчинених нафтопродуктів в 

водопритоках до річки, а також для визначення частки привносу в річкові води 

нафтопродуктів, на ділянці по лініях току підземних вод від осередка 

забруднення - ділянки екологічного ризику, до об'єктів, що охороняються 

(контрольних створів річок) виділяються розрахункові блоки з відповідними 

зонами, наведеними на рисунку 3.4. 

 

 

CkVk hk 

L 

 

Осередок 

забруднення 
Зона транзиту 
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Рис.1. Схема формирования баланса загрязняющих веществ в 

выделенном объеме грунтового потока. 

 
 

Рисунок 3.4 – Схема формування балансу забруднюючих речовин в 

виділеному обсязі ґрунтового потоку (від осередку забруднення - до зони 

розвантаження) 
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Баланс речовин в наведених блоках в загальному вигляді описується таким 

рівнянням: 

 

kkkинфинфHee VhCLWChVCLWC =++333                         (3.4)  

 

де: C3,W3 - відповідно концентрація нафтопродуктів (мг/дм3) в забруднених 

водах, які інфільтруються і інтенсивність інфільтрації (м/доб.); 

kинфe CCC ,,  - концентрації забруднюючих речовин відповідно в природному 

потоці підземних вод, в атмосферних опадах і в контрольному створі, мг/дм3; 

инфW    - величина природного інфільтраційного живлення, м/добу; 

 ke VV ,   - швидкість потоку на вході і виході розрахункового блоку, м/добу; 

kH hh ,  - потужність водоносного горизонту в районі осередку забруднення  

і в розрахунковій точці, м; 

LL ,3  - довжина області фільтрації відповідно в осередку забруднення і до 

розрахункової точки, м; 

kH hh ,  - потужність водоносного горизонту в межах осередку забруднення і 

в розрахунковій точці, м; 

 LL ,3   - довжина області фільтрації відповідно в осередку забруднення і до 

розрахункової точки, м. 

Рішенням цього рівняння по відношенню до С3  буде: 

 

33

3
LW

LWChVCVhC
C

инфинфHeekkk −−
=  ,                           (3.5) 

 

що являє собою допустиму інтенсивність сумарного техногенного 

навантаження. 

При прийнятті початкових умов (Се = Синф =0; Wинф = const), 
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k

kk C
LW

Vh
C

33

3 =                                                    (3.6) 

 

Рішенням цього рівняння по відношенню до Ск   буде: 

 

                               СзWз Lз + CeVehн + CинфWинф L 

                                                     hkVk   

При прийнятті початкових умов (Се = Синф =0; Wинф = const), 

 

                                                  Wз Lз 

                                                   hkVk 

 

Аналізуючи залежність (3.8) можна зробити наступний висновок: 

техногенне навантаження на підземні води визначається:  

- максимально можливою (екологічно прийнятною для конкретних умов) 

гранично допустимою концентрацією розчинених нафтопродуктів в підземних 

водах в осередку забруднення при їх вилученні;  

-  техногенне навантаження в районі об'єктів, що охороняються (річки та 

водойми)  залежить від їх відстані до осередку забруднення (в нашому випадку – 

від розташування скупчень рідких нафтопродуктів на  проммайданчиках).  

-  концентрація розчинених нафтопродуктів в контрольних створах (на 

межі розвантаження підземних вод в річку) при сформованих техногенних 

умовах буде дорівнювати: 

 

kk

k
Vh

LW
С 33= C3                           (3.9) 

 

В зв’язку з особливостями фізико-химічних властивостей  нафтопродуктів, 

які піддаються процесам деструкції в часі, для запасу надійності розрахункових  

величин, значення концентрацій на виході з розрахункових блоків  доцільно 

(3.7) Ск  = 

(3.8) 
Сk = С3 
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визначати в відносних величинах (долях одиниці). Для цього вміст 

нафтопродуктів в забруднених водах, що інфільтруються в межах лінзи рідких 

нафтопродуктів, рівний максимальній їх розчинності, приймемо рівним 1,0       

(Сз = 1).  

Тоді вираз (3.9) прийме вигляд: 

 

                                                   Wз Lз 

                                             hk       Vk                                                               (3.10) 

 

Величина відносної концентрації визначається відношенням:  

 

Сk = Сk/С3                                         (3.11)  

 

де Сk - відносна концентрація нафтопродуктів в підземних водах в точці 

контролю (долі одиниці);  

      Сk - концентрація нафтопродуктів (мг/дм3) в цій точці;    

      С3 - концентрація нафтопродуктів, рівна  їх розчинності (R ), мг/дм3. 

Розрахункова концентрація буде рівна: 

 

Ck = Ck  R                                         (3.12)  

 

де  R - максимальна розчинність  нафтопродуктів, (мг/дм3). 

 

Максимальна розчинність нафтопродуктів (R) складає 470 мг/дм3; 

мінімальна – 15 мг/дм3 [50, 60].  

Зрозуміло, що результати приведених розрахунків концентрацій 

нафтопродуктів в розрахункових точках  мають запас надійності, який 

перекриває як можливі помилки моделювання, так і похибки в визначенні других 

параметрів, що використовуються в розрахунках. Однак, вони можуть 

підтвердити необхідність  реалізації заходів  з охорони підземних та поверхневих 

вод – ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів і відновлення якості підземних 

Сk =      
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вод в населених пунктах (якщо їх реабілітація не відбудеться в результаті 

ліквідації або локалізації осередку забруднення).  

Розроблена методика дозволить обґрунтувати і скоригувати вихідні 

параметри при реалізації заходів з охорони підземних і поверхневих вод, а саме – 

при виборі технології ліквідації лінз рідких нафтопродуктів. 

 

 

3.3 Аналіз умов для ефективної роботи технологічних схем вилучення 

рідких нафтопродуктів та підземних вод 

 

 

При селективному відборі  рідких нафтопродуктів з однієї і тієї ж очисної 

свердловини, у початковий період роботи та стабілізації режимів 

нафтопродуктової і водяної секцій при інтенсивному припливі забруднених 

ґрунтових вод, будуть складатись умови близькі до найменш сприятливих. 

В окремих випадках, при дуже сильному забрудненні ґрунтів зони аерації і 

інтенсивній інфільтрації нафтопродуктів з поверхні, в початковий період роботи 

по  наведеній вище технологічній схемі, вміст розчинених НП в підземних 

водах, які відкачуються, може бути максимальним. Через деякий час вміст 

розчинених НП буде знижуватись з окремими підвищеннями в періоди 

інтенсивного інфільтраційного живлення підземних вод.  

Нафтопродуктовіддача в процесі санації при звичайній роботі СІЗ, 

повинна оцінюватись за даними моніторингових досліджень  

Істотним для ефективної роботи СІЗ є відносно висока  

нафтопродуктонасиченість  порового простору, що вміщує рідкі нафтопродукти 

і воду.  

Згідно з результатами досліджень [55-59] вільне переміщення рідких 

нафтопродуктів починається тоді, коли їх доля перевищує 80-85%. 

Отже, першою умовою ефективного вилучення з ґрунтового масиву не 

води, а рідких нафтопродуктів, навіть при селективній технології, є 
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стимулювання збереження такого співвідношення. 

Забезпечити санацію великих територій, а також територій промислових  

майданчиків, де розміщення СІЗ, неможливо і неможливе вилучення рідких 

нафтопродуктів в зв’язку зі щільною забудовою  та розміщенням технологічних  

об’єктів. Основна маса води відкачується не з верхньої, як правило суглинистої, 

частини розрізу, де знаходиться скупчення рідких нафтопродуктів, а 

відкачується системою спеціальних водознижувальних свердловин з базальної 

піщаної частини розрізу – системою керованої санації.  

У разі останньої технологічної схеми, вміст розчинених нафтопродуктів 

коливається в межах 0,06-0,50 мг/дм3, при типових значеннях 0,09-0,27 мг/дм3 

[57, 58]. 

В умовах однорідного піщаного розрізу, внаслідок більш інтенсивної 

вертикальної міграції, показники дещо гірші, але безумовно не йдуть в 

порівняння з відстоєм нафтоводяної емульсій, як це відбувається в умовах 

змішаного вилучення нафтопродуктів одиночними свердловинами.  

Для підтримки оптимальних умов роботи СІЗ доцільне використання 

зворотних вод з водознижувальних свердловин (якщо схема СІЗ це передбачає).  

Необхідними умовами для забезпечення ефективної роботи технологічних 

схем вилучення рідких нафтопродуктів та окремо підземних вод є наступні: 

1) забезпечення вільного переміщення рідких нафтопродуктів шляхом 

стимулювання збереження такого співвідношення води та нафтопродуктів, коли 

їх доля перевищує 80-85%; 

2) для підтримки оптимальних умов роботи установки селективного 

вилучення нафтопродуктів доцільне використання зворотних вод з 

водознижувальних свердловин.  

Слід відзначити, що використання зворотних вод крім указаного, має ще 

один напрямок: підживлення оборотних систем технічного водопостачання на 

діючих підприємствах нафтохімічного комплексу, що економить великий обсяг 

води господарсько-питного призначення.  
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Доцільно відзначити, що  на ПАТ «УКРТАТНАФТА» [23, 24]  де  

реалізована технологія СВН, при нормальному перебігу виробничого циклу, 

використання зворотних вод, одержаних в результаті роботи установки 

селективного вилучення рідких нафтопродуктів,  зберігає в рік до 1,5 млн. м3 

води з природних ресурсів. 

 

 

3.4 Технічне забезпечення роботи установок селективного вилучення 

нафтопродуктів  

 

 

У технологічних схемах для відбору РНП повинні використовуватись  

вибухозахищені насоси.  

Управління двох – або однонасосними агрегатами здійснюється АСУТП 

СОН (станція відкачування нафтопродуктів) IV покоління «Карат», що 

випускається малими серіями УМЦ «Гідротон ЛТД» згідно ТУ У2448072.001-99 

(Патенти України 28839, 28556, 29180, 74949, 77470, Патенти РФ 2155265, 

2137946, 2154191, 2302552, 2302555) [61,62]. 

Технологічні схеми системи інженерного захисту, насосного обладнання 

та систем управління побудовані за єдиним блочно-модульним принципом, що 

забезпечує максимальну варіантність просторової геометрії СІЗ, приладів і 

механізмів, перехід з одного режиму роботи на інший, або взагалі без 

перемонтажу, або з мінімальним налаштуванням для забезпечення оптимальної 

ефективності на новому режимі. 

Все обладнання, необхідне для створення і експлуатації СІЗ освоєно 

виробництвом в Україні. Можливість трансферу технологій або вже забезпечена,  

або не представляє непереборної складності при бажанні співпрацювати. 

Одним із найважливіших моментів, в практиці екологозахисних робіт, є 

створення системи контролю ефективності процесу санації і забезпечення його 
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керованості, тобто моніторингу. Чітких вказівок щодо щільності  мережі в 

публікаціях  і  нормативних  документах,   стосовно   даного  виду робіт, автори   

не зустріли. 

Практика робіт показала, що в районі проммайданчиків і в їх межах 

необхідно від 1,8 до 2,5-3 точок отримання інформації на гектар [59, 63]. При 

одношаровому розрізі в кожному пункті обладнується одна свердловина, при 

двошаровому з формуванням скупчення у верхній суглинистій частини - дві: 

одна - на нижній, більш проникний шар, друга - на верхню частину розрізу, що 

містить скупчення РНП. 

Немає жодного переконливого підтвердження факту радикальної ліквідації 

де-небудь на території країн СНД згадуваних скупчень, як максимально 

небезпечного фактора екологічних ризиків, не кажучи про глибоку санацію. 

У той же час Україна має в своєму розпорядженні повний технологічний 

комплекс, спрямований на боротьбу з забрудненням РНП, від досліджень і 

проектування до будівництва, обладнання та обслуговування СІЗ. 

Вітчизняне обладнання пройшло сертифікацію, патентну експертизу і 

перевірку тривалою експлуатацією в виробничих умовах, що повністю виключає 

необхідність імпорту як технологій, так і обладнання. 

Основними перешкодами для широкомасштабних робіт є відсутність 

загальнодержавних нормативних документів, що регламентують підходи до 

вирішення даної проблеми.  

У той же час практика роботи на ряді промоб'єктів показала, що вже на 

сучасному етапі цілком можливе масове будівництво СІЗ з використанням 

запропонованих технологій і техніки. 

Для визначення територій забруднених рідкими та розчиненими 

нафтопродуктами, які потребують очищення водного середовища шляхом 

будівництва СІЗ, в роботі проведений аналіз поточного стану водного 

середовища в межах адміністративних областей України та аналіз факторів 

ризиків його забруднення (розділи 1, 2). 
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3.5 Організаційно-правові та організаційно-технічні питання 

створення та експлуатації систем інженерного захисту  

 

 

Підхід до перспектив створення систем інженерного захисту на тій чи 

іншій території безпосередньо залежить від характеру об'єкта - забруднювача: 

діючий або недіючий.  

Робота будь-якого підприємства пов'язана з нормативними і 

наднормативними втратами, тому СІЗ на таких об'єктах можуть проектуватися і 

будуватися виключно як постійнодіючі, а першочерговим завданням їх є 

локалізація осередку забруднення, а потім ліквідація скупчень рідких 

нафтопродуктів. 

На об'єктах, які припинили функціонувати, скупчення РНП носять 

залишковий характер, і тут основним завданням стає систематичне отримання 

можливо більшого обсягу РНП, тобто просто ліквідація скупчень. 

Слід відзначити, що на початковому етапі санації вдається компенсувати 

витрати на будівництво і експлуатацію СІЗ за рахунок вилучення 

нафтопродуктів, але відбори знижуються в часі і співвідношення прибутку і 

витрат стає не на користь першої. 

Разом з тим, при використання відкачуваних вод для технологічних цілей, 

значно підвищується економічна ефективність робіт та природоохорона 

ефективність санації [72,73]. 

лід відзначити, що в Україні відсутня нормативно-технічна база виконання 

відповідних робіт (мається на увазі відсутність загальнодержавних документів, 

що пройшли міжвідомчі узгодження і містять методичні та технічні нормативи, 

починаючи з досліджень і закінчуючи експлуатацією СІЗ та моніторингом 

процесу). Тому при проектуванні і будівництві СІЗ доцільно керуватися 

патентованими методиками та технічними засобами, які пройшли сертифікацію і 

тривалу апробацію у виробничих умовах. 
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4 РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ З МЕТОЮ 

ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  

СЕЛЕКТИВНОГО ВИЛУЧЕННЯ РІДКИХ НАФТОПРОДУКТІВ З 

ГІДРОЛІТОСФЕРИ 

 

 

Основою для районування території України з метою ефективного 

впровадження розробленої технології  селективного вилучення рідких 

нафтопродуктів з гідролітосфери слугували матеріали досліджень, які  

проводилися О. Є. Бабинцем, Г. О. Білявським, Б. І. Куделіним, [47, 48, 45, 46 ], 

в результаті яких було встановлено, що формування підземного стоку залежить 

від  місцевих гідрогеологічних умов. З врахуванням цього виділені тридцять три  

гідрогеологічні райони. 

Виділені згідно з [47, 48], виділені райони розташовані в межах більш 

великих гідрогеологічних структур: Волино-Подільському, Дніпровському, 

Присиваському та артезіанських басейнах в області тріщинних вод Українського 

кристалічного щита (УЩ), складчастих районах Карпат, Криму та Донбасу. 

Залежно від того, в якому з перелічених регіонів знаходиться річковий басейн, 

на формування підземного стоку надає переважний вплив той чи інший геолого-

гідрогеологічний фактор: тріщинуватість або закарстованість порід, умови 

залягання та склад водовмісних пластів, напори підземних вод, наявність 

водопідвідних  або водопоглинаючих тектонічних розломів і т.д. 

Матеріали цих досліджень та складена схематична карта дренування 

підземного стоку гідрографічною мережею [47, 48] лягли в основу районування 

території України щодо умов взаємозв’язку підземних і поверхневих вод та 

загроз забруднення останніх нафтопродуктами при розвантаженні забруднених 

підземних вод.  

Результати аналізу дозволяють виділити території гідрогеологічних 

районів, на яких існує ризик забруднення нафтопродуктами поверхневих вод 

(річок) забрудненими підземними водами. 
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Приведені відомості про  взаємозв’язок поверхневого і підземного стоків 

слугують основою для проектування регіональних заходів охорони водного 

середовища в місцях формування скупчень рідких нафтопродуктів від 

забруднення рідкими і розчиненими нафтопродуктами. 

 

 

4.1 Принципи районування території України щодо умов 

взаємозв’язку підземних і поверхневих вод та загроз забруднення останніх 

нафтопродуктами при розвантаженні забруднених підземних вод  

 

 

Природні ресурси підземних вод формуються під потужною, постійно 

дренуючою дією річкових систем. 

Важливо відзначити, що підземний стік складається з ґрунтового та 

артезіанського, і динаміка його повністю залежить від умов залягання, 

живлення, розміщення місць розвантаження того чи іншого водоносного 

горизонту. При цьому розрізняють водоносні горизонти, які не мають 

гідравлічного зв'язку з річковими водами, та водоносні горизонти, що мають 

періодичний зв'язок з річкою. Ступінь зв'язку призводить до різнофазності 

підземного стоку протягом року. 

Залежно від умов взаємозв'язку підземних та річкових вод виділяються 

низхідний, змішаний та підпірний режими підземного стоку. 

При вивченні впливу забрудненого нафтопродуктами підземного стоку на 

річкові води, початковим етапом робіт є гідрогеологічне районування території 

за типами режиму підземного стоку в річки, умов взаємозв’язку підзених та 

поверхневих вод, особливостей формування лінз рідких нафтопродуктів в 

геологічному середовищі  - в  верхній частині водонасиченої зони. 

На основі районування, з врахуванням наявності водоносних горизонтів та 

геолого-літологічної будови зони аерації виділялись гідрогеологічні райони, на 

території яких доцільне ефективне впровадження розробленої технології 
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селективного вилучення нафтопродуктів з гідролітосфери. 

З цією метою використанні типові схеми дренування, складені                     

О. Є. Бабинцем, Г. О. Білявським [47,48] на основі схематизації Б. І. Куделіна 

[45,46 ], на яких показана стратиграфічна приналежність водоносних горизонтів, 

що дренуються, їх потужність, напори, ступінь гідравлічного взаємозв'язку з 

річкою, а також літологічний склад водовмісних порід. 

Згідно з типовими схемами дренування, географічні зони за переважним 

типом режиму підземного стоку поділені на гідрогеологічні регіони. У кожній 

географічній зоні виділяється три гідрогеологічні регіони – I, II, III. Для регіону I 

характерний переважно підпірний тип режиму підземного стоку, для ІІ – 

змішаний, для ІІІ – низхідний. 

Райони виділені за однотипністю гідрогеологічної будови окремих груп 

малих річкових басейнів. 

Полісся, Лісостеп і Степ мають усі три гідрогеологічні регіони. У Криму 

виділено лише регіон III, а в Карпатах – регіони II і III. 

Згідно [47] усередині регіонів у межах України виділено 33 гідрогеологічні 

райони (разноцветні колонки рисунок 2.1). У кожному районі оконтурені площі 

з різновіковими геологічними товщами, дренованими річками, і за допомогою 

спеціально складених схематичних типових геологічних колонок зон дренування 

показані глибини залягання, вік і потужність водоносних горизонтів, що 

дренуються, а також літологічний склад водомістких товщ. 

В кожному конкретному випадку враховуються місцеві кліматичні, 

геоморфологічні та гідрологічні особливості, вплив структурно-геологічних 

елементів другого та третього порядку. Важливу роль відіграє ступінь 

однорідності гідрогеологічних умов формування підземного стоку в річковому 

басейні.  

На основі аналізу проведеного районування визначалася  форма і ступінь 

взаємозв'язку поверхневих та підземних вод, а також ризик забруднення 

поверхневих вод підземним стоком для кожного гідрогеологічного району. 
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Крім того, для раціонального використання розробленої технології 

селективного вилучення рідких нафтопродуктів виконане районування в 

залежності від потенційних ризиків впливу господарської діяльності на водне 

середовище та на умови формування лінз рідких нафтопродуктів в підземній 

гідросфері. 

В роботі складені дрібномасштабні карти районування території України з 

точки зору ризиків впливу на поверхневі водойми (річки) потенційно 

забрудненого нафтопродуктами підземного стоку. 

Складені схематичні карти мають практичне значення і можуть бути 

використані при вивченні регіональних закономірностей формування можливого 

забруднення нафтопродуктами підземних і взаємов’язаних з ними поверхневих 

вод  та, при необхідності, -  в умовах вибору та реалізації водоохоронних заходів 

з урахуванням кліматичних, гідрологічних та геологічних факторів. 

 

 

4.2 Аналіз умов дренування підземних вод річковою системою в 

залежності від особливостей фізико-географічних зон та виділених типових 

гідрогеологічних районів 

 

 

Особливості умов дренування підземних вод гідрографічною мережею 

слугують основою для визначення ступеня взаємозв’язку підземних та 

поверхневих вод і, таким чином, для виявлення загроз (ризику) забруднення 

поверхневих водойм (річок) нафтопродуктами в випадку забруднення підземних 

вод рідкими та розчиненими нафтопродуктами. 

З цією метою проаналізуємо наявні матеріали досліджень стосовно 

гідроло-гідрогеологічних умов на території України в залежності від відношення 

до фізико-географічних зон: Полісся, Лісостепу, Степу [ 47 ].  

Полісся. Українське Полісся — своєрідна, єдина в геоморфологічному 

відношенні провінція (зона змішаних лісів Східноєвропейської рівнини). Тут 
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багато низовин, однотипних покривних піщаних відкладів, велика кількість 

спокійних рік з низькими берегами та заболоченими долинами. 

Українське Полісся охоплює басейни Прип'яті (Західне Полісся), Тетерева 

та Ірпеня (Житомирське та Київське Полісся), Десни (Чернігівське та Новгород-

Сіверське Полісся) [ 41, 64, 65, 66, 67]. 

Основні дрени, що впливають формування природних ресурсів підземних 

вод зони інтенсивного водообміну Полісся: для правобережжя — річки 

Прип'ять, Західний  Буг та Дніпро, для лівобережжя — Десна та Дніпро. 

У межах Поліської фізико-географічної зони виділено 14 гідрогеологічних 

районів [47]. В межах Українського Полісся умови формування підземних вод 

дуже неоднорідні. 

Найгірші умови дренування підземних вод характерні для північних 

районів Західного Полісся (райони 1, 2) та південної частини Центрального 

Полісся (район 10). Два перші райони відрізняються незначними глибинами 

ерозійних врізів, дуже повільними течіями річок у слабо розвинених, широких, 

заболочених долинах і малою кількістю атмосферних опадів при значному 

випаровуванні. Крім того, обводнені крейдяні відклади залягають тут глибоко 

під потужною піщано-суглинистою, шаруватою товщею четвертинного віку і не 

охоплені дренуючою дією місцевих річок. 

В 10-му районі умови дренування підземних вод порівняно непогані 

(глибини ерозійних врізів становлять 30-45, іноді до 70 м). Однак величина 

атмосферних опадів тут менша в порівнянні з іншими районами на 20-30 мм, а 

випаровування значне. Долини деяких річок заболочені, що ускладнює 

дренування підземних вод. Основною ж причиною малого підземного стоку в 

районі є його геологічна будова. Породи архейського віку, які поширені тут і 

дренуються річками, мають малу тріщинуватість і тому дуже слабо обводнені. 

Дебіти свердловин складають десяті та соті частки літра за секунду. 

Для районів із найгіршими умовами дренування підземних вод характерні 

модулі підземного стоку 0,2-0,3, рідше 0,4 л/сек-км2. Зустрічаються ділянки зі 

значеннями 0,06-0,09 л/сек∙км2. Шар підземного стоку становить лише 10-
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12 мм/рік. У цих районах частка підземного стоку в загальному річковому не 

перевищує 13—16% [47]. 

Для решти території Українського Полісся, що становить близько 80% 

усієї площі (4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 і 14), характерні модулі підземного стоку 

порядку 0,5—1,1 л/сек.км2, шар підземного стоку — 18—22 мм/рік.  

Глибини ерозійних врізів змінюються від 20 до 70 м, а у формуванні 

підземного стоку основне значення мають водоносні горизонти четвертинних, 

крейдових відкладів (Західне Полісся), тріщинуватої зони кристалічних порід 

докембрію і четвертинного комплексу (Центральне Полісся) і води  

верхньопалеогенових і четвертинних піщано-суглинистих товщ (Східне 

Полісся). 

Частка підземного стоку в загальному річковому (коефіцієнт підземного 

живлення річок) становить 20—30%. 

Для території Українського Полісся характерний позитивний водний 

баланс, тобто опади скрізь перевищують випаровування. 

Кількість атмосферних опадів в Полісся змінюються від 670-750 (райони 

4-7) до 650 мм/рік (райони 1, 11, 12), випаровування - від 540-550 (райони 5-7) 

до 510-515 мм/рік (райони 1 - 4, 9, 10, 14). 

Розмір поверхневого стоку від 107—111 (райони 1, 2, 4, 7) до 72—90 

мм/рік (5, 6, 9, 12—14 — райони). 

Підземний стік зони інтенсивного водообміну у межах Українського 

Полісся змінюється від 10-12 (райони 1, 2, 10) до 50-70 мм/рік (райони 5-7) [47]. 

Лісостеп. Зона Лісостепу займає значну частину території України та за 

своєю площею більше Полісся та Степу [40, 42, 43, 58]. 

У цій зоні виділено 10 гідрогеологічних районів (15 - 22, 25 - 26), 

об'єднаних у три гідрогеологічні регіони (I, II, III) [47].  

Третій регіон характеризується низхідним типом режиму підземного 

стоку, до нього віднесені райони 16, 17, 18 та 19.  

У другому регіоні переважає змішаний режим підземного стоку, тут 

розташовані райони 20, 21, 22 (правобережжя) та район 26 (лівобережжя).  
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До першого регіону віднесено 25 район, для якого характерний переважно 

підпірний тип режиму підземного стоку. 

Район 15. Район охоплює низовини басейнів усіх правих приток верхнього 

Дністра і, частково, Прута. Долини річок тут мають ширину від 2 до 4-5 км, 

глибини ерозійних врізів нерівномірні та змінюються від 40 м (долина Дністра в 

районі впадання Стрия) до 150-180 м (середні частини рр. Ломниці, Бистрини). 

Згідно з [47] підземні води добре дренуються, їм характерний переважно 

низхідний режим стоку, хоча на деяких ділянках мають місце підпірний режим і 

берегове регулювання. У формуванні підземного стоку району основними є 

підземні води сучасних алювіальних та сармат-тортонських глинисто-

мергелистих відкладень. 

Алювіальний водоносний горизонт широко поширений у всіх долинах 

річок. Потужність водовміщуючої товщі не постійна і змінюється від 1 до 18 м, 

становлячи в середньому 10 м. Глибина залягання водоносного горизонту від 0 

до 20 м, частіше - 5-10 м. Внаслідок неоднорідності літологічного складу 

водообільність алювіальних відкладень не витримана. 

Четвертичні алювіальні відкладення широко поширені в долинах річок, 

відрізняються значною потужністю (15-20 м) і доброю водообильністю, тому 

приурочені до них підземні води здебільшого є основним джерелом живлення 

річок. 

Район 16. Згідно з [47] район відрізняється неоднорідністю умов 

дренування підземних вод та формування підземного стоку. У північно-східній 

частині річковою мережею дренуються лише підземні води четвертинних 

відкладів і неогену (четвертинні відкладення представлені часто потужними 

алювіальними товщами сучасного та середнього відділів), а в східній половині 

підземний стік формується в основному підземними водами карбонатних 

верхньокрейдових порід. Склад четвертинних відкладень тут зовсім інший. Це в 

основному леси та лесоподібні суглинки, а також суглинні алювіально-

делювіальні відкладення. 

Водоносні горизонти алювіальних відкладень середнього, нового та 
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сучасного відділів антропогену гідравлічно пов'язані між собою, з підземними 

водами неогенових відкладень та річкою. 

Глибина залягання цього єдиного водоносного комплексу змінюється від 

1-3 м у долинах річок до 5-15 м на схилах і вододілах. У східній частині району 

водоносність четвертинних відкладів менша, тому що тут вони представлені 

переважно глинистими та суглинистими різницями середньою потужністю 

близько 10-15 м. Алювій річкових долин також має невелику потужність (5-

15 м). У цій частині району, інтенсивно дренуються водоносні горизонти 

тріщинуватої, закарстованої товщі мергельно-крейдових відкладів верхньої 

крейди. 

Умови дренування підземних вод у районі 16 – одні з найкращих у межах 

Лісостепової зони України. Підземні води неогенових відкладень у живленні 

річкової мережі відіграють другорядну роль. У західній половині потужність 

неогенових водомістких порід, представлених товщею глин, вапняків і пісків, 

що перешаровуються, трохи більше, в середньому 15-25 м, і іноді мають велике 

значення в підземному живленні річок. 

Район 17. Розташований він у центрі Волино-Подільського артезіанського 

басейну та охоплює басейни лівобережних приток Дністра — Стрипи, Серета, 

Нічлави, Збруча, Жванчика, Смотрича та Студениці. 

Річковою мережею дренуються відкладення четвертинної системи, 

нижнього неогену, верхньої крейди, девону та силуру. 

Згідно з [47] водоносні горизонти четвертинних відкладень приурочені до 

сучасних алювіальних відкладень — лесів, легких та середніх лесоподібних 

суглинків, що залягають на схилах долин і вододілах. Останні особливо 

інтенсивно дренуються рр. Збручем, Жванчиком, Смотричем, Нічлавою, 

Серетом. 

Цей горизонт є також одним із головних у підземному живленні річкової 

мережі. 

Значення підземних вод верхньокрейдових відкладень у живленні річок 

району значно менше, ніж у попередньому, у зв'язку із зменшенням потужності 
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крейдяної товщі до 50-10 м. 

Розвантаження підземних вод кайнозойських відкладень відбувається у 

долини річок і ярів, та у древні породи, формуючи глибокий підземний стік. 

У районі басейнів Нічлави, Збруча, Смотрича, Жванчика, Тернави, 

Студениці основне джерело підземного живлення річкової мережі – водоносні 

горизонти неогенових відкладень та порід силуру. 

Частка підземного стоку у загальному річковому становить 50-57%, тобто 

найвища у порівнянні з іншими районами у межах України. 

Район 18. Згідно з [47] розташований він у південно-східній частині 

Волино-Подільського артезіанського басейну, у межах східної половини 

Подільської височини. Район охоплює басейни лівих приток Дністра — Вушиці, 

Калюса, Лядової, Лозової, Мурафи та ін. 

Глибини ерозійних врізів річкової сітки 100-140 м. Річками дренуються 

підземні води четвертинних, неогенових утворень, верхньокрейдових відкладень 

та кембрійських порід. У східній частині дренуючим впливом річок на глибину 

до кількох десятків метрів охоплено також древні кристалічні породи. 

У підземному живленні рік району основними є підземні води неогенових 

і кембрійських відкладень.  

Підземні води четвертинних і верхньокремових відкладень у формуванні 

підземного стоку мають підлегле значення через незначну потужність і слабку 

обводненість водовмісних товщ. 

Територія лівобережного Придністров'я (райони 16-18) відрізняється 

найкращими умовами формування підземного стоку в межах Лісостепової зони, 

великою глибиною дренування підземних вод, високою водообильністю, 

значною потужністю водоносних горизонтів, що дренуються, найбільшою 

кількістю атмосферних опадів і хорошими умовами інфільтрації. 

Основне значення у формуванні природних ресурсів підземних вод 

районів, що розглядаються, мають водоносні горизонти неогенових, крейдових, 

девонських і силурійських відкладень, а в східній частині регіону — підземні 

води кембрійських і древніх кристалічних порід. 
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Води четвертинних відкладень іноді набувають тут істотного значення в 

підземному живленні річок, оскільки часто приурочені до відкладень 

карпатської гальки та крупнозернистих піщаних прошарків, мають значні 

потужності та гідравлічно пов'язані з іншими водоносними горизонтами. 

Район 19. Згідно з [47] розташований він на міжріччі середнього Бугу та 

Дністра. 

У геоструктурному відношенні район знаходиться на західному схилі 

Українського щита та частково у Причорномор'ї.  

Річковою мережею дренуються водоносні горизонти четвертинних 

відкладень та неогену. Неоген представлений полтавським, сарматським ярусом 

і, переважно, балтської світи. 

Головним у формуванні підземного стоку району є водоносний комплекс 

неогенових порід. Сарматські відкладення представлені піщано-глинистою 

товщею. Глибини залягання водомістких порід змінюються від 7 до 23 м. 

Алювіальні відкладення виражені різнозернистими пісками з прошарками 

та лінзами суглинків, супісків, рідше – гальки. 

Води делювіальних суглинків виклинюються у бік річкових долин і балок, 

утворюючи численні джерела з незначними дебітами. 

Район 20. Згідно з [47] територія його охоплює верхів'я басейнів 

Південного Буга, Тетерева та Росі.  

У геоструктурному плані район розташований у північно-західній частині 

Українського щита. Глибини ерозійних урізів річок тут досягають 80-100 м, 

змінюючись у середньому від 35-40 до 60-70 м. Річки району дренують всі 

водоносні горизонти та комплекси, проте значення їх у формуванні підземного 

стоку по-різному. 

Відповідно до геологічної будови, підземні води приурочені до  

тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію і кори їх вивітрювання, а 

також до осадових четвертинних та неогенових утворень. 

Основний     підземний   стік     формується     водоносним   горизонтом  

кристалічних порід докембрію та продуктів їх руйнування. 
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Водоносний горизонт, приурочений до четвертинних еолових і 

делювіальних суглинків, широко поширений на водорозділах. Живиться 

водоносний горизонт атмосферними опадами, розвантажується в річкові долини 

та балки, де утворює численні джерела з незначними дебітами. 

Частка підземного стоку у загальному річковому становить у районі 

загалом 31,3%. 

Район 21. Згідно з [47] розташований у південно-західній частині 

Українського Щита, охоплюючи пониззя лівих приток Південного Бугу - 

Синиці, Ятрані, Синюхи, Чорного Ташлика. 

Річковою мережею дренуються підземні води кайнозойських відкладень та 

тріщинні води кристалічних порід. 

Основний водоносний горизонт, що живить річкову мережу, приурочений 

до тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію та продуктів їх руйнування. 

Розвантаження тріщинних вод відбувається через джерела або мочажини в 

долини річок та ярів. 

Четвертичні відкладення розвинені в річкових долинах, балках, на плато та 

його схилах і містять малопотужні та слабоводообільні горизонти ґрунтових вод. 

Алювіальні утворення неоднорідні за літологічним складом і не витримані 

за потужністю. Водотривом служить первинний каолін або безпосередньо 

кристалічні породи. Алювіальний водоносний горизонт живиться атмосферними 

опадами.  

Водоносний горизонт четвертинних лесоподібних суглинків плато та його 

схилів поширений майже повсюдно. Потужність його становить 0,2-17 м. 

Район 22. Розташований він у центральній частині Українського Щита. 

Територія району є рівниною, розчленованою густою мережею річок, ярів і 

балок. Річки належать частково до басейну Дніпра, будучи його правими 

притоками (Рось, Вільшанка, Тясмин та ін.), та до басейну Південного Бугу 

(Соб, Ятрань, Гнилий Тикіч, Гірський Тикіч та ін.). 

Річковою мережею дренуються води кайнозою і тріщинуватої зони 

кристалічних порід докембрія.  



 

 

83 

Водоносний горизонт алювіальних відкладень поширений в основному у 

вузьких долинах річок і великих балок і приурочений до піщано-суглинистої 

товщі, неоднорідної за літологічним складом. 

Основним водоносним горизонтом, що живить річки району, а також 

основним джерелом водопостачання є води тріщинуватої зони кристалічних 

порід докембрія. Тріщинні води часто утворюють єдиний водоносний комплекс 

з водоносними горизонтами, що лежать вище, особливо в долинах річок. 

 

Район 25. Згідно з [47] розташований він майже повністю в межах 

Придніпровської низовини, охоплюючи долинну частину басейну лівобережжя 

середнього Дніпра, а також низовини Самари, Орелі, Ворскли, Псла, Супоя.  

У геоструктурному відношенні район відноситься до центральної частини 

східного схилу Українського Щита. Глибини ерозійних врізів тут незначні, 

близько 20-50 м, оскільки більша частина території знаходиться в межах 

Дніпровської заплави та широких долин низовин його лівих приток. 

Живлення річок відбувається водоносними горизонтами четвертинних і 

палеогенових відкладень. 

Водоносний горизонт сучасних алювіальних відкладень приурочений до 

заплав Дніпра та його лівих приток, а також до днищ балок. Водовмісні породи 

представлені різнозернистими, часто глинистими пісками, рідше суглинками і 

супісками. 

Підземні води лесоподібних суглинків у живленні річок відіграють 

незначну роль. Водоносні горизонти палеогенових відкладень є одними з 

основних, що живлять річки. Частка підземного стоку у загальному річковому 

дорівнює 16%.  

 

Водоносний горизонт сучасних алювіальних відкладень приурочений до 

заплав балок. Водовмісні породи представлені різнозернистими пісками, рідше 

суглинками та супісками. Потужність водоносних горизонтів складає 6-10 м. 

Підземні води четвертинних відкладень – безнапірні. 
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У формуванні річкового стоку водоносний горизонт алювіальних 

відкладень грає підлеглу роль. Вододільну територію району перекриває товща 

лесів та лесоподібних суглинків, до низів якої приурочені ґрунтові води. 

Основними водоносними горизонтами, що беруть участь у живленні 

поверхневих водотоків та формують підземний стік, є води комплексу 

харківських та полтавських відкладень. 

Водоносні породи представлені дрібнозернистими, рідше 

крупнозернистими пісками, що підстилаються глинами. Ерозійною мережею 

розкривається обводнена мергельно-крейдяна товща сенон-турону. 

У районах, де інтенсивно дренуються води мергельно-крейдяної товщі, 

значно зростає підземний стік. Це пояснюється покращенням умов дренування 

підземних вод у північно-східному напрямку. Ріками дренуються лише 

комплекси четвертинних та палеогенових піщано-суглинистих відкладень. На 

північному сході річковою мережею розкривається водообільна тріщинувата 

товща карбонатних порід верхньої крейди, глибини ерозії; зростають до 120-

140 м, покращуються умови інфільтрації атмосферних опадів. 

Частка участі підземного стоку у загальному річковому в середньому по 

району змінюється з південного заходу на північний схід від 10 до 20%. 

Таким чином, підземний стік на території Лісостепової зони відрізняється 

значною різноманітністю, обумовленою особливостями гідрогеологічної будови 

різних річкових басейнів, кількістю опадів, що випадають, і орографічними 

умовами окремих районів. 

Найнижчі величини підземного стоку характерні для південної частини 

Лісостепової зони (райони 19, 21, 22, 25), де модулі в середньому 0,2-0,3 л/сек 

км2. Для решти території модулі підземного стоку становлять 0,5-0,8 л/сек∙км2. 

Шар підземного стоку в межах Лісостепової зони змінюється від 5-10 до 

75-125 мм/рік, збільшуючись із південного сходу на північний захід. У цьому 

напрямі зростає коефіцієнт підземного стоку (від 1-1,5 до 10-15%). Для 

Лісостепової зони частка підземного стоку у річковому змінюється зі сходу на 

захід від 16 до 57%. 
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Найбільші природні ресурси відзначені в районах 15, 16 та 17, (у сумі 

близько 3,7 км2/рік), найменші – у найпівденнішому районі 19 (0,269 км2/рік). 

 

Степ. У Степовій зоні України розташовані райони 23, 24, 27, 28, 29 та 30 

(рисунок 2.1). 

Ця зона характеризується невеликими глибинами ерозійних врізів (30-

80 м), слабкою водообильністю відкладень, що дренуються річковою мережею і, 

поганими умовами живлення підземних вод. Інфільтрація атмосферних опадів 

ускладнена через широке поширення на вододілах усіх басейнів річок 

суглинистих і глинистих товщ четвертинних відкладень значної потужності. 

У Степовій зоні за режимом підземного стоку виділено три гідрогеологічні 

регіони — І (район 30), ІІ (райони 23, 24, 27) та ІІІ (райони 28, 29).  

Гідрогеологічний регіон I характеризується наявністю у паводковий період 

підпірного режиму підземного стоку, найменшими глибинами ерозійних врізів 

(0-40 м) і відповідно малими величинами підземного стоку (модулі підземного 

стоку близько 0,1 л/сек-км2).  

У регіоні II режим підземного стоку переважно змішаний, а модулі 

становлять 0,2-0,4 л/сек-км2.  

У III регіоні, що охоплює, переважно, територію Донецького кряжа, режим 

підземного стоку переважно низхідний або висхідний (у разі напору), а середні 

модулі підземного стоку дорівнюють 0,4—0,6 л/сек км2. 

За характером підземного стоку та умовами його формування у Степовій 

зоні розрізняються три області – східна, центральна та західна. 

Район 23. Розташований він у південній частині Українського Щита, у 

межах Дніпропетровської та північної частини Запорізької областей. Річкова 

мережа району розвинена слабо. Крім Дніпра, що ділить район майже навпіл, 

тут протікають річки Інгулець (верхів'я), Саксагань, Базавлук, Мокра Сура, 

Вовча, Самара та ін. Підземні води дренуються річковою мережею слабо [47]. 

Річковою мережею в районі дренуються підземні води четвертинних 

відкладень (сучасні алювіальні утворення, відкладення плато та стародавніх 
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терас), водоносні горизонти в утвореннях неогену (сарматський ярус) та, рідше, 

палеогену, а також тріщинні води кристалічних порід докембрію та продуктів їх 

руйнування. 

На вододілах водовмісні породи четвертинних відкладень представлені в 

основному суглинками.  

Алювіальна товща за літологічним складом неоднорідна і представлена 

переважно різнозернистими пісками. Підземні води залягають на глибині від 7 

до 35-40 м. Потужність алювіального водоносного горизонту в долинах великих 

річок досягає 30-36 м, а в долинах Інгульця і Базавлука-10-15 м. Води алювію в 

основному безнапірні. Горизонт повсюдно використовується для 

водопостачання невеликих населених пунктів. 

Водонасичені відкладення сарматського ярусу неогену представлені 

пісками, тріщинуватими пісковиками і тріщинуватими вапняками 

нижньосарматського під'ярусу. Глибина залягання водоносних горизонтів 10-60, 

частіше 30-45 м. Горизонт добре дренується річковою мережею. 

Водовмісні породи палеогенової системи представлені піщаними та 

мергелистими відкладеннями бучацької, київської та харківської світ. Водоносні 

горизонти, приурочені до них, представляють єдиний гідравлічно пов'язаний 

комплекс. 

Відкладення харківської свити поширені переважно у депресіях 

найдавніших утворень. Глибина залягання харківських водомістких порід 

змінюється від 8 до 80 м, а потужність 2-18 м [47].  

Водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію є 

основним джерелом живлення поверхневих водотоків району. Тріщинні води 

поширені повсюдно і залягають на глибині від 0,8 до 22 м, частіше на 40-65 м.  

Водоносний горизонт здебільшого напірний. Модуль підземного стоку на 

території району змінюється від 0,1 (рр. Базавлук, Гайчур) до 1,26 л/сек-км2 

(р.Мала Терса), становлячи переважно 0,20—0,25 л/сек-км2. 

Значення модулів підземного стоку порівняно однакові по всій площі 

району, що пояснюється відносною одноманітністю гідрогеологічних умов, 
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однією кількістю атмосферних опадів та однотипними умовами дренування 

підземних вод. 

Частка підземного стоку в загальному річковому районі близько 25%, шар 

підземного стоку 12,1 мм/рік. Коефіцієнт підземного стоку змінюється від 2 до 

3%. 

Район 24. Розташований він у південно-східній частині УЩ, у межах 

Приазовської височини і охоплює верхів'я та середні частини басейнів Токмака, 

Берди, Обиткової, Кальміуса, Гайчура, Мокрих Ял та ін. 

Глибина ерозійних врізів досягає тут 120-160 м, що зумовлює хорошу 

дренованість підземних вод. Водоносні горизонти, що дренуються, розвинені в 

тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію і кайнозойських осадових 

відкладеннях. 

Живлення підземних вод відбувається атмосферними опадами. Областю 

живлення є водороздільні простори Приазовського височини. 

Основний підземний стік у річки по всій площі формується підземними 

водами тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію та продуктів їх 

руйнування. Потужність тріщинуватої зони досягає 100-120 м, складаючи в 

середньому 40 м. На окремих ділянках горизонт напірний, висота напору 5-20 м, 

рідше 50-80 м. 

Рівні води встановлюються на глибинах від 1 (у долинах) до 70 м (на 

вододілах). 

Розмір середньобагаторічного модуля підземного стоку змінюється від 0,4 

до 1,27 л/сек-км2. Максимальні значення модуля характерні для районів 

розвантаження та активного дренування ерозійною мережею підземних вод 

кристалічних порід докембрію, мінімальні – 0,2-0,1 л/сек-км2 – на периферійних 

ділянках території. Сильна розчленованість рельєфу створює сприятливі умови 

для інфільтрації атмосферних опадів. Кількість випадаючих опадів у районі 

більше, ніж у сусідніх (500 мм), що також сприяє інтенсивному накопиченню 

підземних вод [47]. 

Шар підземного стоку змінюється від 6-8 до 30-40 мм/рік, а величина 
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коефіцієнта дорівнює 2,8%. 

Частка підземного стоку у загальному річковому складає 15-18% [47]. 

Район 27. У східній частині Лісостепової зони у межах Донецько-

Донського артезіанського басейну. Територія району охоплює все лівобережжя 

Сіверського Донця (у межах України) та басейни його приток - Бурлука, Уди, 

Мжі, Оскола, Жеребця, Червоної, Борової, Айдара, Дерекула та ін. Глибини 

ерозійних врізів змінюються в межах 100-120 м. 

Основним водоносним горизонтом, що формує підземний стік району, є 

води верхньокрейдяної мергельно-крейдяної карбонатної, тріщинуватої товщі. 

Водоносний горизонт поширений майже повсюдно. Глибина залягання 50-70 м 

на вододілах та 10-120 м на схилах долин річок; напори змінюються від нуля до 

значних величин. Води крейдяних відкладень іноді виходять на поверхню у 

вигляді низхідних джерел у долинах річок, великих балок і ярів. Утворенню 

джерельного стоку сприяють значна розчленованість рельєфу, велика глибина 

дренування та наявність напорів.  

Найбільшою водообильністю відрізняється тріщинувата зона мергельно-

крейдових відкладень, потужність якої близько 15- 40 м. Живиться водоносний 

горизонт верхньокрейдових відкладів атмосферними опадами і водами 

водоносних горизонтів, що лежать вище [47]. 

Підземні води четвертинних відкладів, палеогену та неогену, поширені в 

районі, мають підлегле значення у формуванні підземного стоку [69]. 

Підземні води палеогену приурочені до бучацьких, канівських та 

харківських відкладень. 

Значною водоносністю відрізняються глауконітові дрібнозернисті піски 

харківської свити. Харківський водоносний горизонт активно дренується 

річками басейну. Води полтавської свити приурочені до товщі дрібнозернистих 

пісків і особливо інтенсивно дренуються яружно-балковою мережею. 

У відкладах сарматського ярусу водоносні горизонти не витримані за 

площею і часто становлять єдиний водоносний комплекс із водами палеогену. 

Підземні води в лесоподібній суглинистій товщі і піщано-суглинистих 
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алювіальних відкладах (заплави, стародавні річкові тераси)  у формуванні 

підземного стоку вони грають підлеглу роль. Значення четвертинного 

водоносного горизонту дещо зростає у долині р. Сів. Донця та його терас, де 

вздовж лівого берега широко поширені дюнні дрібнозернисті піски, обводнені в 

низах. Підземні води еолових пісків гідравлічно пов'язані з нижчими 

алювіальними водоносними горизонтами та залягаючими вище водами 

лесоподібних відкладень. У заплаві Сіверського Донця води алювію гідравлічно 

пов'язані з поверхневим стоком. Через алювіальні піски відбувається активне 

живлення підземних вод тріщинуватої мергельно-крейдяної товщі. 

Величини багаторічних модулів підземного стоку змінюються від 0,5 до             

0,8 л/сек - км2. 

Частка підземного стоку в річковому складає близько 25%. Шар 

підземного стоку дорівнює 22 мм/рік, а коефіцієнт стоку – 7-10%. 

Район 28. Розташований він на північний захід від Донбасу, в межах 

басейнів Орелі, Сухого Торця, Самари, Казенного Торця та ін. Глибини 

ерозійних врізів річок змінюються від 80 до 140-160 м. 

Особливість району - широкий розвиток купольних структур з відкритими 

палеозойськими ядрами, що роз'єднують мезозойські відкладення рядом  

міжкупольних басейнів. 

Кайнозойські відкладення залягають горизонтально, перекриваючи 

давніші, і розвинені переважно на вододільних ділянках. 

Підземне живлення річок району відбувається водоносними горизонтами 

кам'яновугільних, пермських, тріасових, юрських, крейдяних, палеогенових, 

неогенових та четвертинних відкладень. 

Основне значення у формуванні підземного стоку в північній частині 

району належить підземним водам мезозойських та палеозойських відкладів, у 

південній – підземним водам карбону та кайнозою [47]. 

Водоносні горизонти мергельно-крейдяної товщі верхньої крейди 

розвинені на північному сході і залягають на глибинах від 0,4 до 36 м, частіше 

на 1-10 м. Потужність тріщинуватої карбонатної зони змінюється від 7 до 110 м, 
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становлячи в середньому 40 м. напору підземних вод від 0 до 30 м, у середньому 

8-15 м. 

Водоносні комплекси в тріасових пісках, пісковиках і конгломератах, 

розділених шарами аргілітів і алевролітів, дренуються річковою мережею на 

глибинах 3,6-120 м у Кальміус-Торецькій улоговині та на глибинах 1,2-130 м у 

Бахмутській котловині. П'єзометричні рівні води встановлюються тут від 8 м 

вище від поверхні землі до глибини 60 м. 

Водоносні горизонти пермських відкладень, приурочені до пісковиків, 

вапняків і пісків потужністю від 1 до 60 м, майже повністю дренуються 

річковою мережею. 

У південній половині району підземний стік формується переважно 

водоносними горизонтами кайнозою, гідравлічно пов'язаними між собою, а 

також водами товщі карбону, представленої в основному тріщинуватими 

пісковиками, вапняками та сланцями. Водоносні комплекси кайнозойської 

піщано-глинистої товщі формують підземний стік району нарівні з водами 

карбону. Частка загального підземного стоку у річковому тут близько 10-20%. 

Величини модуля підземного стоку, визначені приблизно через штучне 

порушення поверхневого стоку (величезний водовідбір, скидання шахтних вод, 

зрошення), становлять у районі 0,1-0,3 л/сек-км2. Шар підземного стоку 

змінюється від 10 до 30 мм/рік, коефіцієнт - від 2 до 3%. 

Район 29. Розташований район у складчастій зоні Донбасу, в межах 

верхів’я Кальміуса, Кринки, Міуса, Великої Кам'янки, басейнів Лугані та 

Кривого Торця. Район є азональним на фоні рівнини. Тут, порівняно з 

прилеглою територією, випадає підвищена кількість атмосферних опадів – 550-

600 мм/рік, а також характерна порівняно велика розчленованість рельєфу, 

пов'язана з підняттями Донецького кряжу. Глибина ерозійних врізів річок 

третього і четвертого порядку 100-120 м, а вріз р. Сів. Донця - 180 м. Ці фактори 

накладають певний відбиток на режим підземного та поверхневого стоків [47]. 

У гідрогеологічному відношенні район представлений системою малих 

складно збудованих басейнів тріщинно-пластових вод. Підземні води 
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приурочені тут до потужної товщі піщано-глинистих відкладень карбону, що 

залягають у вигляді синкліналей, мульд та западин різних форм та розмірів, 

розділених антиклінальними складками та куполами. У верхній частині товщі ці 

горизонти поєднуються і набувають характеру єдиної гідравлічно пов'язаної 

водоносної системи з вільною поверхнею. Середня потужність обводнених 

тріщинуватих пісковиків 20-25, іноді 70-80 м.  

Річковою мережею району дренуються води четвертинних відкладів, 

палеогену, верхньої крейди (на півночі) та порід карбону. 

Водоносні горизонти четвертинних відкладень, поширених на вододілах, у 

живленні річок відіграють незначну роль через слабку водообільність і 

спорадичне поширення. Водовмісні породи представлені комплексом піщано-

глинистих утворень із включенням щебеню та уламків корінних порід. У басейні 

Лугані у формуванні підземного стоку беруть участь води сучасних алювіальних 

відкладень, водоносні горизонти палеогену та верхньої крейди. Вони гідравлічно 

пов'язані між собою і є єдиним водоносним комплексом, який інтенсивно 

впливає на підземний стік. 

Основне формування підземного стоку у районі відбувається підземними 

водами кам'яновугільних відкладень. Ці води приурочені до товщі, в якій 

перешаровуються пісковики, вапняки, сланці, глини і прошарки вугілля, 

розділені витриманими водотривами на гідравлічно зв'язані водоносні 

горизонти. 

Режим водоносних горизонтів кам'яновугільних відкладень різко 

порушений водовідливом із шахт, що змінює природне формування підземного 

стоку й спричиняє забруднення  водоносних горизонтів. 

Основний підземний стік району відбувається у долини Лугані, Міуса, 

Кальміуса і Кринки, тобто в басейн Азовського моря. 

Розмір середньорічного модуля підземного стоку становить переважно 

0,6 л/сек - км2, зменшуючись на периферійних ділянках до 0,4 л/сек - км2. 

Розмір шару підземного стоку загалом дорівнює 16- 20 мм/рік. 

Район 30. Розташований на півдні України, займаючи більшу частину 
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Степової зони, і приурочений до низовин басейнів Дніпра, Південного Буга, 

Дністра, Інгулу, Інгульця, Молочної. 

У гідрогеологічному відношенні район знаходиться в межах 

Причорноморського артезіанського басейну, південної частини Молдавського та 

Присиваського артезіанського басейнів. 

Глибини ерозійних врізів річкової мережі змінюються від 1-20 на півдні до 

40-60 м на північному заході та в районі Тарханкутської височини. 

Основне формування підземного стоку відбувається водоносними 

горизонтами неогенових відкладень. Утворення неогену (понт, меотіс, сармат, 

тортон) представлені глинами, пісками, пісковиками та вапняками, які часто 

заміщують один одного у горизонтальному та вертикальному напрямках. 

Потужність неогену на півночі 20-30 м, а на південь зростає до 250-500 м. 

Неогенові водоносні горизонти не мають витриманих водотривів і 

утворюють єдиний водоносний комплекс, що дренується річковою мережею. 

Води неогену залягають на глибині від 0 до 20 м - на схилах річкових долин і до 

40-60 м і більше - на вододілах. 

Палеогенові відкладення також розвинені по всій площі 

Причорноморської западини. Підземні води приурочені тут до товщі 

різнозернистих пісків та пісковиків бучацького, київського та харківського 

ярусів. Води палеогенових відкладень напірні, високомінералізовані; вони слабо 

дренуються річковою мережею у північній частині району [47]. 

Четвертинні відкладення представлені переважно середніми та важкими 

лесоподібними суглинками, глинами, рідше алювіальними пісками, суглинками, 

дюнними пісками та оглеєними суглинками подів. У живленні річок води 

четвертинних відкладів відіграють незначну роль, тому що на більшій частині 

району лесоподібні суглинки безводні і лише зрідка в них зустрічається 

верховодка. 

Водоносний горизонт алювіальних відкладень розвинений неширокими 

смугами в долинах річок і приурочений до суглинків, супесків, пісків, рідше 

галечників з прошарками глин.  
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У зв'язку з обмеженим поширенням, невеликими потужностями та 

слабкою водообильністю води алювію відіграють незначну роль у живленні 

річок. 

Величини середньобагатолітніх модулів підземного стоку зменшуються з 

півночі на південь від 0,3 до 0,1 л/сек-км2 і менше.  

Зважаючи на незначні ухили місцевості і слабкий розвиток річкової 

мережі, більшість території району практично безстічна. 

Розмір шару підземного стоку тут 1-5 мм/рік, а коефіцієнта - 0,5-1 %. 

Частка підземного стоку (фактично стоку вод неогенових відкладень) в  

річковому - близько 30%. 

Аналіз умов формування підземного стоку в Степовій зоні показав, що, 

відповідно до геолого-гідрогеологічних особливостей, східна (райони 27, 28 та 

29), центральна (райони 23 та 24) та західна (район 30) частини відрізняються 

величиною природних ресурсів підземних вод зони інтенсивного водообміну. 

Найбільші модулі підземного стоку на сході Степової зони становлять 0,4-0,7 

л/сек-км2, шар підземного стоку дорівнює 15-20 мм/рік, а коефіцієнт – 2,5-5%. 

Найменші модулі, шар та коефіцієнт підземного стоку характерні для 

західної частини зони (район 30), де вони відповідно дорівнюють 0,1 л/сек-км2, 

1-5 мм/рік та 0,5-1,0%. 

У районі УЩ та Приазовської височини (райони 23 і 24) середні величини 

модуля підземного стоку - 0,2-0,4 л/сек∙км2, шару – 5-10 мм/рік, а коефіцієнта – 

1-1,54%. 

 

Крим. Район 31. Розташований у південній частині і займає гірську 

територію Криму. Глибини ерозійних врізів змінюються від 80—100 м на 

передгір'ї до 300 м і більше — у Гірському Криму. 

З Головної гряди Кримських гір беруть початок основні річки — Чорна, 

Бельбек, Кача, Альма, Салгір, Індол та ін., що мають характер тимчасових 

водотоків. Витоками більшості річок служать великі карстові джерела. У 

їхньому живленні підземні води мають основне значення і становлять до 45% 
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загального річкового стоку. 

Водоносні горизонти в зоні передгір'я приурочені до пород антропогену і 

палеогену, загальна потужність яких 20-60 м, а також до крейдових відкладень 

потужністю 15-70 м. У Гірському Криму річками дренуються в основному 

відкладення нижньої крейди, юри і тріасу [47]. 

Водоносні горизонти четвертинних алювіально-делювіальних відкладень, 

представлених переважно глинами та суглинками, у формуванні підземного 

стоку відіграють незначну роль [70,71,72]. 

Водоносний комплекс відкладень верхньої юри (інтенсивно дислокована 

товща сланцево-пісковиково-глинистих порід верхнього тріасу, нижньої та 

середньої юри практично безводна) представлений потужною, до 1000 м, 

товщею інтенсивно закарстованих обводнених вапняків. Цей комплекс – 

основне джерело водопостачання району та живлення поверхневих водотоків. 

Розвантаження водоносних горизонтів верхньоюрських відкладень відбувається 

переважно у долини рік джерелами, витрати яких від 0,1 до 100—160 лісек. 

Середньобагаторічний модуль підземного стоку з карбонатних порід 

верхньої юри змінюється від 2 до 20 м/сек ∙ км2. 

Водоносний горизонт нижньокрейдових відкладень живиться 

атмосферними опадами і напірними водами утворень верхньої юри. Мергелі та 

вапняки верхньої крейди потужністю до 600 м залягають у Другій гряді 

Кримських гір, де до них приурочені джерела з витратами 0,1-10 л/сек. В цілому 

ж водообільність відкладів верхньої крейди слабка, а витрати джерел близько 

0,05 л/сек [70,71,72]. 

Середня величина шару підземного стоку по району 60-100 мм/рік, 

коефіцієнта-10-15%. 

 

Карпати і Закарпаття. Район 32. Район розташований у гірській 

складчастій області Українських Карпат.  

Гірські хребти служать одночасно вододілами та областю живлення річок 

басейнів Дністра та Тиси - Ужа, Латориці, Боржави, Ріки, Тереблі, Тересви, 



 

 

95 

Стрия, Свічі, Ломниці, а також Бистриці (басейн Дністра) та верховій Прута 

(басейн Дунаю). 

Цей район відрізняється найбільшими глибинами ерозійних врізів русел 

рік близько 200, а іноді 600-700 м [47]. 

У геологічній будові верхньої зони Карпат, що дренується річками, бере 

участь потужна товща перем'ятих порід крейдяного та палеогенового віку — 

товща фліша, представлена чергуванням глинистих сланців, пісковиків, 

алевролітів та конгломератів. Західна частина Карпат (Вигорлат-Гутинської 

гряди) складена неогеновими вулканогенними утвореннями (вулканічні конуси 

гір Синяк та Бужора) [70,71,72]. 

У зв'язку зі складною геологічною будовою, пом'ятістю та сильною 

тектонічною тріщинуватістю порід, у гірських Карпатах немає ізольованих 

витриманих за площею підземних вод, хоча за місцевими водотривами у 

флішевій товщі можна виділити кілька водоносних горизонтів, гідравлічно 

пов'язаних між собою. 

Потужність першого водоносного горизонту 0,5-5,0 м, другого - 15-150 м. 

У межах центральної синклінальної зони Карпат підземні води приурочені  

до кори вивітрювання та тектонічних зон. Потужність водоносного горизонту 

від 2 до 15 м. Обводнені алювіальні та делювіальні утворення. До делювіальних 

утворень приурочені води типу верховодки, рідше — більш потужніші 

водоносні горизонти, які живлять джерела з високими дебітами. 

Для всієї Карпатської зони характерний низхідний режим підземного 

стоку з великою динамічністю джерел протягом року. 

Середньобагаторічний модуль підземного стоку на території району 

становить 4-18 л/сек∙км2. Величина шару підземного стоку змінюється у досить 

широких межах – від 120 до 650 мм/рік. Коефіцієнт підземного стоку для 

гірничоскладчастих Карпат - 21-40%. 

Район 33. Розташований на території Закарпатського внутрішнього 

прогину, охоплюючи басейни Латориці, Боржави, Тиси та ін. Глибини ерозійних 

врізів тут незначні, переважно 20—30 м, але у бік  Вигорлат- Гутинської гряди 
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збільшуються до 100 м і більше. 

У районі 33 два артезіанські басейни другого порядку: Чоп-Мукачівський 

та Солотвинський, приурочені до однойменних структурних западин. На 

північному сході район обмежується схилами Вигорлат-Гутинського 

вулканічного хребта, який до водороздільних ділянок розглядається у складі 

артезіанських басейнів 

Хребет сильно розчленований численними річками. Проте зона 

інтенсивного водообміну тут невелика. Для ділянки характерне неглибоке 

вертикальне проникнення підземних вод через невелику потужність 

тріщинуватої зони [70,71,72]. 

Підземні води дренуються ерозійною мережею і виходять на поверхню у 

вигляді  численних низхідних джерел. Поповнення запасів підземних вод 

відбувається винятково атмосферними опадами та талими водами. 

Тріщинні води, що не дренуються ерозійною мережею, попадають у більш 

глибокі зони тріщинуватих ефузійних порід і характеризуються стабільним 

режимом і натиском [47]. 

Водоносні горизонти, що дренуються річками, через нерівномірну 

тріщинуватість водоносних порід, характеризуються строкатою водообільністю. 

Чоп-Мукачівський артезіанський басейн виділяється в західній частині 

Закарпатського прогину в межах Чопської западини та складний потужною 

товщею осадових та пірокластичних утворень неогену, перекритих 

алювіальними пісками та супісками четвертинного віку. 

Практичне значення тут мають води ільницької свити. 

Загальна потужність водомістких порід 8-10 м, глибина залягання 10-30 м, 

а на ділянках, де відбувається формування водоносних горизонтів, до 35 м [47]. 

Найбільш водообільні в межах Чоп-Мукачівського артезіанського басейну 

водоносні горизонти алювіальної товщі. Піщано-галечникові алювіальні 

відкладення, що виконують стародавню долину Тиси, містять водообільні, 

витримані на великій площі горизонти підземних вод. Літологічно ця товща  

представлена галечниками, пісками, глинами, супісками. Потужність  її  в 
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основному 50-60 м і рідше - 120-250 м. 

У силу своєї витриманості за площею та неглибокого залягання від 

поверхні водоносні комплекси алювіальних відкладень основні у формуванні 

підземного стоку. 

Солотвинський артезіанський басейн займає східну частину 

Закарпатського Внутрішнього прогину. Тут простежується найпотужніша для 

артезіанського басейну зона прісних вод (до глибини 300-400 м).  

Водоносні горизонти прісних вод зазвичай розкриваються на глибині 100 

м і рідше - на 135-140 м. Вони характеризуються різними потужностями, 

невитриманим поширенням і невисокою водообильністю. У формуванні 

підземного стоку вони грають підлеглу роль [70,71,72]. 

Таким чином, у межах району основним у формуванні підземного стоку є 

комплекс водоносних горизонтів четвертинних алювіальних відкладень. 

Середньорічні модулі підземного стоку тут змінюються від 2 до 7 

л/сек∙км2, становлячи в середньому 4 л/сек∙км2. Частка підземного стоку в 

річковому 20—33%, шар підземного стоку 60—250 мм, а коефіцієнт стоку — 

5—20% [47]. 

В результаті аналізу умов дренування підземного стоку виявлені 

особливості взаємозв’язку підземних вод зони дренування з річковими водами в 

виділених гідрогеологічних районах України, встановлена роль окремих 

водоносних горизонтів в загальному підземному живленні річок, виявлені умови 

формування підземних вод. 

 

 

4.3 Районування території України в залежності від особливостей 

умов взаємозв’язку підземних та поверхневих вод  

 

4.3.1 Аналіз взаємозв’язку підземних та поверхневих вод  

 

 

Враховуючи, що формування лінз рідких нафтопродуктів в підземній 

гідросфері відбувається зазвичай  в зоні аерації або на дзеркалі ґрунтових вод, 
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які майже на всій території України приурочені до нижньо-верхньочетвертинних 

та сучасних відкладень, зупинимось на аналізі гідравлічного взаємозв’язку 

четвертинного водоносного комплексу з річками. 

 

Аналіз взаємозв’язку між підземними і поверхневими водами проводився 

задля виявлення особливостей формування підземного стоку в річкових 

басейнах і вивчення гідрологічної суті процесу підземного живлення річок 

потенційно забрудненими підземними водами в конкретних гідролого-

гідрогеологічних умовах. 

Проведений з цією метою аналіз типових схем умов взаємозв’язку 

поверхневих і підземних вод та умов дренування підземних вод річками 

дозволив виділити території, на яких існує потенційна загроза (ризики) 

надходження в річки нафтопродуктів в разі розвантаження забрудненого 

підземного потоку. 

 

В межах Полісся в районах 1, 2 та 10 підземні води четвертинних 

відкладень неохоплені дренуючою дією місцевих річок. Взаємозв’язок 

ґрунтових вод четвертинних відкладень та поверхневих вод вкрай незначний. 

При цьому водоносні горизонти корінних порід також не мають взаємозв’язку з 

річками. 

В гідрогеологічних районах 4-9, 11-14 взаємозв’язок між ними активний. 

Частка підземного стоку в живленні річок складає 20-30%, що свідчить про 

можливість надходження нафтопродуктів в гідрографічну мережу в випадку 

забруднення підземних вод. 

 

Особливості взаємозв’язку підземних вод зони дренування з річковими 

водами в фізико-географічній зоні Лісостепу приводяться в таблиці 4.1, Степу – 

в таблиці  4.2, Криму – в таблиці  4. 3, Карпат і Закарпаття – в таблиці  4.4 і на 

рисунку  4.1  
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Таблиця 4.1 – Типові схеми умов взаємозв'язку поверхневих і підземних 

вод та умов дренування підземних вод річками у зоні інтенсивного водообміну 

біокліматичної зони Лісостепу 

 

№ 

п/п 
Річка Літологія Вік 

Водоносний горизонт 

(комплекс) 

Гідравлічний 

зв'язок з 

річкою 

Участь у 

підземному 

живленні 

річок 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Регіон III  

район 15, 

р. Прут 

 

1. Піски різнозернисті, 

гравій, галька 

QIV
al Сучасних алювіальних 

відкладів 

Пов'язаний Основна 

  2. Піски різнозернисті, 

гравій, галька, 

суглинки 

QII-III
al Відкладів 

молодих терас 

Пов'язаний Основна 

  3. Суглинки легкі та 

середні 

QIII
el-dl Елювіально-

делювіальних відкладів 

антропогену 

Не 

пов'язаний 

Незначна 

  4. Глина, вапняки, 

піски глинисті 

N Неогенових відкладів, 

напірний 

Не 

пов'язаний 

Від 

слабкої до 

значної 

2. Регіон III, 

район 16, 

р.Гнила  Липа 

1. Піски різнозернисті, 

суглинки 

QIV
al Сучасних алювіальних 

відкладів 

Пов'язаний Слабка 

  2. Лесовидні суглинки, 

леси 

QIII
eol Четвертинних відкладів 

вододілів 

Не 

пов'язаний 

Незначна 

  3. Вапняки, глини N1 Нижньонеогенових 

відкладів, слабко 

напірний 

Не 

пов'язаний 

Слабка 

  4. Крейда, мергель 

тріщинуватий, 

закарстований 

К2 Верхньокрейдових 

тріщинуватих, 

закарстованих 

карбонатних порід, 

напірний 

Пов'язаний Основна 

3. Регіон III,  

район 16, 

р.Верещиця  

1. Різнозернисті піски, 

гравій, супіски 

QIV
al Сучасних алювіальних 

відкладів  

Пов'язаний Від 

значної 

до 

основної 

  2. Різнозернисті 

гравілисті піски, 

супіски 

QII-III
al Відкладів молодих терас 

четвертинного віку 

Пов'язаний Від 

значної 

до 

основної 

  3. Лесовидні суглинки QIII
eol Відділу четвертинних 

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Незначна 

  4. Глини, вапняки 

тріщинуваті, 

закарстовані, рідше 

гіпсово-ангідритові 

прошарки 

N1 Верхньонеогенових 

карбонатних та гіпсово-

ангідритових 

тріщинуватих відкладів, 

напірний 

Не 

пов'язаний 

Від 

значної 

до 

основної 
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Продовження таблиці 4.1 

 
4. Регіон III,  

район 17, 

р. Збруч  

1. Піски різнозернисті, 

суглинки, гравій 

QIV
al Сучасних алювіальних 

відкладів 

Пов'язаний Слабка 

  2. Леси, лесоподібні 

суглинки 

QII-III
eol Четвертинних відкладів 

вододілів 

Не 

пов'язаний 

Незначна 

  3. Глини, піски та 

вапняки, гіпси та 

ангідрити тріщинуваті, 

сильно закарстовані 

N1 Нижньонеогенових 

карбонатних та 

гіпсоносних відкладів, 

напірний 

Не 

пов'язаний 

Значна 

до 

основної 

  4. Крейда та мергель 

тріщинуватий 

К2 Верхньокрейдових 

відкладів, слабко 

напірний 

Не 

пов'язаний 

Слабка 

  5. Пісковики, вапняки, 

аргіліти тріщинуваті 

S - O Нижньопалеозойських 

відкладів, напірний 

Пов'язаний Основна 

5. Регіон III,  

район 18, 

р. Лядова  

1. Піски різнозернисті, 

суглинки, гравій 

QIV
al Сучасних алювіальних 

відкладів 

Пов'язаний Слабка 

  2. Легкі, середні, важкі 

суглинки, глини, 

галька, рідше – 

лесоподібні суглинки 

QII-III
el-dl Відкладів схилів та 

вододілів середнього та 

верхнього відділів 

антропогену 

Не 

пов'язаний 

Слабка 

  3. Глина гіпсоносна, 

вапняки, мергелі, 

піски 

N1 Нижньонеогенових 

відкладів, напірний 

Не 

пов'язаний 

Основна 

  4.Піски, пісковики, 

вапняки 

К2 Верхньокрейдових 

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Основна 

  5.Піщаники 

тріщинуваті 

Cm - R Тріщинуватих відкладів 

кембрію та рифею, 

напірний 

Пов'язаний Основна 

6. Регіон III,  

район 19,  

р. Кодима  

1.  Піски, суглинки QIV
al Сучасних алювіальних 

відкладів 

Пов'язаний Незначна 

  2. Лесовидні суглинки 

і глини 

QII-III
eol Еолових відкладів 

верхнього та середнього 

відділів антропогену 

Не 

пов'язаний 

Слабка 

 

 

 3. Піски, піщаники, 

вапняки, глини 

N1-2 Неогенових відкладів,  

напірний 

Пов'язаний Основна 

7. Регіон II,  

район 20, 

р.Південний 

Буг  

1. Піски різнозернисті, 

суглинки, внизу 

дресва 

QIV
al Немає - - 

  2. Дюнні піски QIV
eol Немає - - 

  3. Легкі та середні 

суглинки 

QIII
eol Лесових відкладів - - 

  4. Дрібнозернисті 

піски 

QII
eol Стародавніх еолових 

відкладів 

- - 

  5. Граніти, гнейси, 

мігматити та продукти 

їх руйнування 

A-Pt1 Кристалічних порід 

докембрію та продуктів 

їх руйнування 

Пов'язаний Основна 

8. Регіон II,  

район 21,  

р. Синиця  

1. Піски, суглинки, 

гравій 

QIV
al Сучасних алювіальних 

відкладів 

Пов'язаний Незначна 
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  2. Лесовидні суглинки, 

глини 

QII-

III
eol 

Еолових відкладів  

середнього та  верхнього 

відділів антропогену 

Не 

пов'язаний 

Слабка 

  3. Піски 

дрібнозернисті, які  

перешаровуються з 

глинами 

N1-2 Неогенових відкладів, 

слабко напірний 

Не 

пов'язаний 

Слабка 

  4. Граніти та чарнокіти 

тріщинуваті та 

продукти їх 

руйнування 

A-Pt1 Кристалічних порід 

докембрію та продуктів 

їх руйнування 

Пов'язаний Основна 

9. Регіон II,  

район 22, 

р. Гнилий 

Тикіч 

1. Алювіальні піски, 

суглинки 

QIV
al Алювіальних відкладів Пов'язаний Незначна 

  2. Лесові суглинки QIII
eol Лесових відкладів Не 

пов'язаний 

Слабка 

  3. Валунні суглинки та 

супіски 

QII
gl Стародавніх 

льодовикових відкладів 

Не 

пов'язаний 

Слабка 

  4. Піски різнозернисті  Pg3-N1 Палеоген-неогенових  

порід, слабко напірний 

Не 

пов'язаний 

Слабка 

  5. Гнейси, граніти і 

мігматити, 

тріщинуваті, вивітрілі 

A-Pt1 Кристалічних порід 

докембрію, напірний 

Пов'язаний Основна 

10. Регіон II,  

район 22, 

р.Інгулець 

1. Піски 

дрібнозернисті, 

гравілисті 

QIV
al Алювіальних відкладів Пов'язаний Незначна 

  2. Лесовидні суглинки, 

піщанисті глини 

QII-III
eol Еолових відкладів Не 

пов'язаний 

Незначна 

  3. Відклади 

верхньосарматського 

під'ярусу 

Pg3-N1 Неогенових та 

палеогенових відкладів, 

слабко напірний 

Пов'язаний Слабка 

  4. Тріщинуваті породи 

архею та протерозою 

A-Pt1 Кристалічних порід 

докембрію 

Пов'язаний Основна 

11. Регіон II,  

район 22, 

р.Уманка 

1. Суглинки з дресвою QIV
al Сучасних алювіальних  

відкладів 

Пов'язаний Значна 

  2. Лесовидні суглинки QIII
eol-d Верхньочетвертинних  

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Не бере 

участі 

  3. Суглинки QIII
eol Середньочетвертинних 

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Слабка 

  4. Глини N1-Q1 Немає Не 

пов'язаний 

Слабка 

  5. Каолін, дресва Pz-Kz Відкладів палеозою та 

кайнозою 

Пов'язаний Значна 

  6. Кристалічні породи 

докембрію, 

тріщинуваті 

A-Pt1 Архейсько-

протерозойських порід 

Пов'язаний Основна 

12. Регіон I,  

район 25, 

р. Хорол  

1. Піски різнозернисті 

з прошарками 

суглинків 

QIV
al Сучасних алювіальних  

відкладів 

Пов'язаний Значна 

  2. Лесовидні суглинки QIII
eol Верхньочетвертинних 

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Незначна 
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  3. Суглинки QII-III
el-dl Середньочетвертинних 

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Слабка 

  4. Суглинки з 

валунами 

QII
dl Середньочетвертинних 

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Слабка 

  5. Глини строкаті N1 Немає – – 

  6. Піски 

дрібнозернисті 

Pg3-N1 Відкладів полтавської 

свити 
– Значна 

  7. Піски 

дрібнозернисті з 

прошарками суглинків 

Pg3 ch Палеогенових відкладів Пов'язаний Значна 

13. Регіон I,  

район 25, 

р. Супой  

1. Піски 

дрібнозернисті, мул, 

суглинки 

QIV
al Сучасних алювіальних  

відкладів 

Пов'язаний Слабка 

  2. Суглинки 

лесоподібні 

QIII
eol Верхньочетвертинних 

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Незначна 

  3. Валунні суглинки QII
g Середньочетвертинних 

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Незначна 

  4.  Суглинки, рідше – 

піски 

QI
1 Давньочетвертинних 

озерно-льодовикових 

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Незначна 

  5. Піски різнозернисті QI
al Відкладів стародавніх 

річкових терас 

Пов'язаний Основна 

  6. Піски, глини Pg3 ch Верхньопалеогенових 

відкладів, напірний 

Пов'язаний Основна 

14. Регіон I,  

район 25,  

р. Псьол 

1. Піски, супіски, мул QIV
al Сучасних алювіальних  

відкладів 

Пов'язаний Слабка 

  2. Лесовидні суглинки, 

еолові піски 

QIII
eol Лесоподібних суглинків 

верхньочетвертичного 

відділу 

Не 

пов'язаний 

Незначна 

  3. Валунні суглинки та 

супіски 

QII
gl Льодовикових відкладів 

середнього відділу 

антропогену 

Не 

пов'язаний 

Незначна 

  4. Суглинки, піски та 

супіски 

QI
1 Озерно-льодовикових 

нижньочетвертинних 

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Незначна 

  5. Піски, рідше –

суглинки 

QI
al Давньочетвертинних 

алювіальних  відкладів 

 

Пов'язаний Основна 

  6. Піски, глини Pg3 ch Верхньопалеогенових 

відкладів 

Пов'язаний Основна 

15. Регіон II,  

район 26, 

р. Вир 

1. Піски 

дрібнозернисті, 

суглинки 

QIV
al Сучасних алювіальних  

відкладів 

Пов'язаний Слабка 

  2. Лесовидні суглинки QIII
eol Лесовидних суглинків Не 

пов'язаний 

Слабка 

  3. Валунні суглинки та 

супіски 

QII
gl Льодовикових відкладів Не 

пов'язаний 

Слабка 

  4. Глини строкаті N Немає - - 

  5. Піски різнозернисті Pg3 Верхньопалеогенових 

відкладів, напірний 

Не 

пов'язаний 

Значна 

до 

основної 

 



 

 

103 

Закінчення таблиці 4.1 
 

  6. Крейда і мергель 

тріщинуваті 

К2 Верхньокрейдових 

карбонатних відкладів, 

напірний 

Не 

пов'язаний 

Значна 

до 

основної 

16. Регіон II,  

район 26,  

р. Ромен  

1. Рослинний шар QIV
al Сучасних алювіальних  

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Не бере 

участі 

  2. Пісок  

різнозернистий 

QIV
al Верхньочетвертинних  

алювіальних  відкладів 

Пов'язаний Значна 

  3. Суглинки з 

валунами 

QII-III Четвертинних  відкладів Пов'язаний Незначна 

  4. Пісок 

дрібнозернистий 

зеленовато-сірий 

Pg3 ch Палеогенових відкладів Пов'язаний Основна 

  5. Глина темна і 

світло-зелена з 

блискітками слюди 

Pg3- N Палеогенових відкладів Не 

пов'язаний 

Незначна 

  6. Глина темно-зелена, 

піщаниста 

Pg3 Палеогенових відкладів Не 

пов'язаний 

Незначна 

  7. Піщаники Pg3 Палеогенових відкладів Не 

пов'язаний 

Незначна 

  8. Пісок  

різнозернистий 

Pg3 Палеогенових відкладів Не 

пов'язаний 

Незначна 

17. Регіон I, 

район 26, 

р. Голтва 

1. Піски  різнозернисті QIV
al Сучасних алювіальних  

відкладів 

Пов'язаний Значна 

  2. Лесовидні суглинки QIII
eol Верхньочетвертинних   

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Незначна 

  3. Суглинки, рідше 

піски 

QII-III
el-dl  Середньочетвертинних   

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Слабка 

  4. Піски  Pg3-N1 Відкладів полтавської 

свити 

Не 

пов'язаний 

Слабка 

  5. Глини строкаті з 

лінзами пісків 

N1 Нижньонеогенових 

відкладів 

Пов'язаний Слабка 

  6. Піски 

дрібнозернисті з 

прошарками суглинків 

Pg3 ch Палеогенових відкладів, 

напірний 

Пов'язаний Значна 

18. Регіон II,  

район 26,  

р. Псьол 

1. Піски  різнозернисті QIV
al Сучасних алювіальних  

відкладів 

Пов'язаний Значна 

  2. Морені валунні 

суглинки, бурі 

QII Середньочетвертинних   

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Незначна 

  3. Суглинки QII-III
el-dl Середньочетвертинних   

алювіально-

делювіальних відкладів 

Не 

пов'язаний 

Незначна 

  4. Строкаті глини  N1 Нижньонеогенових 

відкладів 

Пов'язаний Слабка 

  5. Піски  

дрібнозернисті 

Pg3-N1 Відкладів нижнього 

неогену – верхнього 

палеогену 

Пов'язаний Основна 

*Примітка: зелений колір – основний у підземному живленні річок водоносний  

горизонт; синій колір – підземний стік не пов'язаний з поверхневими водами (річкою); 

червоний колір – підземний стік пов'язаний з поверхневими водами (річкою). 
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В межах Лісостепу значний гідравлічний взаємозв’язок, як видно з 

таблиці, існує між підземними водами та річками в районах 15-18, 20, 23, 24. 

Модулі підземного стоку становлять 0,5-0,8 л/сек∙км2.  

Більш слабкий гідравлічний взаємозв’язок характерний для 

гідрогеологічних районів 19, 21, 22, 25, де модулі стоку становлять 0,2-

0,3 л/сек∙км2 [47]. 

В зв’язку с цим на більшій території Лесостепу існує загроза забруднення 

поверхневих вод нафтопродуктами. 

 

Таблиця 4.2  – Типові схеми умов взаємозв'язку поверхневих і підземних 

вод та умов дренування підземних вод річками у зоні інтенсивного водообміну 

біокліматичної зони Степу 

 

№ 

п/п 
Річка Літологія Вік 

Водоносний горизонт 

(комплекс) 

Гідравлічний 

зв'язок з 

річкою 

Участь у 

підземному 

живленні 

річок 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Регіон II,  

район 23, 

р. Базавлук 

1. Піски  

різнозернисті, 

гравій 

QIV
al 

Сучасних алювіальних  

відкладів Пов'язаний 

Слабка 

  2. Лесовидні 

суглинки і глини QII-III
eоl 

Середньо- і 

верхньочетвертинних   

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Незначна 

  3. Піски, вапняки, 

глини 
N 

Неогенових  відкладів, 

слабонапірний  

Не 

пов'язаний 

Слабка 

  4. Граніти 

тріщинуваті та 

продукти їх 

вивітрювання 

A-Pt1 

Кристалічних порід 

докембрію та продуктів 

їх руйнування, напірний 
Пов'язаний 

Основна 

2. Регіон II,  

район 24,  

р. Берда 

1. Піски  

різнозернисті, 

гравій, галька в 

нижній части 

відкладень 

QIV
al 

Сучасних алювіальних  

відкладів 

Пов'язаний 

Слабка 

  2. Лесовидні 

суглинки і глини QI-III
eоl 

Стародавні-, середньо- і 

верхньочетвертинних   

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Незначна 

  3. Граніти 

тріщинуваті та 

продукти їх 

вивітрювання 

A-Pt1 

Кристалічних порід 

докембрію та продуктів 

їх руйнування, напірний 
Пов'язаний 

Основна 
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3. Регіон II,  

район 27, 

р. Айдар 

1. Піски 

різнозернисті, 

загалом 

дрібнозенисті 

𝑄𝐼𝑉
𝑎𝑙 

Сучасних заплавних 

відкладів 
Пов'язаний Незначна 

  2. Піски, 

різнозернисті 
𝑄𝐼𝑉

𝑎𝑙 
Сучасних алювіальних 

відкладів 
Пов'язаний Незначна 

  3. Лесоподібні 

суглинки та глини 
𝑄𝐼𝐼−𝐼𝐼𝐼

𝑒𝑜𝑙  
Середньочетвертинних 

лесових відкладів 

Не 

пов'язаний 
Незначна 

  4. Лесоподібні 

суглинки  
𝑄𝐼

𝑒𝑜𝑙 
Давньочетвертинних 

еолових відкладів 

Не 

пов'язаний 
Незначна 

  5. Піски 

різнозернисті, 

прошарки 

суглинків, 

пісковиків, рідше 

вапняків 

N2-Q1 

Pg3-N1 

Pg2-

Pg3 

Палеогенових та 

неогенових відкладів 

Не 

пов'язаний 
Слабка 

  6. Тріщинуваті 

крейда та мергелі 
К2 

Верхньокрейдових 

відкладів 
Пов'язаний Основна 

4. Регіон II,  

район 27,  

р.Сів.Донець 

1. Піски 

дрібнозернисті, 

мули, суглинки 
𝑄𝐼𝑉

𝑎𝑙 
Сучасних заплавних 

відкладів 
Пов'язаний Слабка 

  
2. Піски, 

дрібнозернисті 
Qaоl

 

Середньо- та 

верхньочетвертинних 

відкладів 

Не 

пов'язаний 
Незначна 

  3. Алевроліти, 

піски, глини 
Pg Палеогенових відкладів 

Не 

пов'язаний 
Незначна 

  4. Мергелі 

тріщинуваті  
К2 

Верхньокрейдових 

відкладів 
Пов'язаний Основна 

5. Регіон II,  

район 27,  

р. Борова 

1. Мули, піски 

дрібнозернисті 
𝑄𝐼𝑉

𝑎𝑙 
Сучасних алювіальних 

відкладів 
Пов'язаний Слабка 

  2. Піски, 

лесоподібні 

суглинки 

Qeol
 

Четвертинних еолових 

відкладів  

Не 

пов'язаний 
Незначна 

  
3. Піски, суглинки Pg Палеогенових відкладів 

Не 

пов'язаний 
Слабка 

  4. Мергелі 

тріщинуваті 
К2 

Верхньокрейдових 

порід, напірний 
Пов'язаний Основна 

6. Регіон ІІІ,  

район 27,  

р. Казений 

Торець 

1. Піски 

різнозернисті 
𝑄𝐼𝑉

𝑎𝑙 
Сучасних алювіальних 

відкладів 
Пов'язаний Слабка 

  
2. Лесоподібні 

суглинки 
𝑄𝐼−𝐼𝐼𝐼

𝑒𝑜𝑙  

Нижньо-, середньо- та 

верхньочетвертинних 

відкладів терас та плато 

Не 

пов'язаний 
Слабка 

  3. Перешарову-

вання 

різнозернистих 

пісків, пісковиків, 

глин, вапняків 

J 
Комплекс юрських 

відкладів, напірний 
Пов'язаний 

Слабка до 

значного 

  
4. Мергелі, крейда К2 

Верхньокрейдових 

порід, слабонапірний 

Не 

пов'язаний 
Слабка до 

значного 
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  5. Глини, вапняки, 

пісковики, піски, 

аргіліти 

Т-Р 

Комплекс відкладів 

пермотріасу, 

слабонапірний 

Не 

пов'язаний Незначна 

7. Регіон ІІІ,  

район 28,  

р. Самара 

1. Піски 

різнозернисті 
𝑄𝐼𝑉

𝑎𝑙 
Сучасних алювіальних 

відкладів 
Пов'язаний Незначна 

  
2. Лесоподібні 

суглинки 
𝑄𝐼−𝐼𝐼𝐼

𝑒𝑜𝑙  

Давньо-, середньо- и 

верхньочетвертинних 

відкладів терас та плато 

Не 

пов'язаний 
Незначна 

  3. Перешарову-

вання дрібно- та 

середньо-

зернистих пісків, 

прошарків 

пісковиків та глин 

N, 

Pg3, 

Pg2 

Неоген-палеогенових 

відкладів, напірний 
Пов'язаний 

Від значної 

до основної 

  
4. Мергелі, крейда К2 

Верхньокрейдових 

карбонатних відкладів 

Не 

пов'язаний 

Дуже 

незначна 

  5. Перешарування 

пісковиків, 

вапняків, аргілітів, 

алевролітів, 

вугілля 

C 
Комлекса карбонових 

відкладів, напірний 
Пов'язаний Значна 

8. Регіон ІІІ,  

район 29,  

р. Міус 

  

1. Піски, суглинки 𝑄𝐼𝑉
𝑎𝑙 

Сучасних алювіальних 

відкладів 
Пов'язаний Незначна 

  2. Суглинки, 

супіски, глини з 

щебенем та 

уламками 

корінних порід 

Qel
 

Елювіальних відкладів 

(верховодка) 

Не 

пов'язаний 
Незначна 

  3. Перешарування 

пісковиків, 

сланців, вапняків 

вивітрілих, 

тріщинуватих 

С2 
Кам'яновугільних 

відкладів, напірний 
Пов'язаний Основна 

9. Регіон І,  

район 30,  

р. Інгулець 

1. Піски 

дрібнозернисті 𝑄𝐼𝑉
𝑎𝑙 

Сучасних алювіальних 

відкладів 
Пов'язаний Слабка 

  2. Лесоподібні 

суглинки 𝑄𝐼−𝐼𝐼𝐼
𝑒𝑜𝑙  

Давньо-, средньо- та 

верхньочетвертинних 

відкладів (верховодка) 

Не 

пов'язаний 
Незначна 

  3. Перешарування 

пісків, глин, 

пісковиків та 

вапняків 

N1-N2 
Неогенових відкладів, 

слабо напірний 
Пов'язаний Основна 

  4. Глини з 

прошарками піску 
Pg3 

Верхньопалеогенових 

відкладів, напірний 

Не 

пов'язаний 
Слабка 

10. Регіон І,  

район 30,  

р. Салгір 

1. Ґрунтово-

рослинний шар 𝑄𝐼𝑉
𝑒𝑙  

Сучасних алювіальних 

відкладів 

Не 

пов'язаний 

Не бере 

участі 
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  2. Глинисті 

лесоподібні 

суглинки 

Qаl-dl
 

Алювіально-

делювіальних відкладів 

(тимчасова верховодка) 

Не 

пов'язаний 

Не бере 

участі 

  3. Пісок жовто-

сірий, 

крупнозернистий 
𝑄𝐼𝑉

𝑎𝑙 

Алювіально-

делювіальних відкладів 

(тимчасова верховодка) 

Пов'язаний Незначна  

  3. Галечники 

обкатані Qаl 

Алювіально-

делювіальних відкладів 

(тимчасова верховодка) 

Пов'язаний Слабка 

  4. Піски та 

вапняки з 

прошарками глин 
𝑁2

2+3 
Неогенових відкладів, 

слабо напірний 
Пов'язаний Основна 

  5. Вапняк 

черепашковий 

сірувато-жовтий 
𝑁1

1 
Верхньопалеогенових 

відкладів, напірний 
Пов'язаний Основна 

*Примітка: зелений колір – основний у підземному живленні річок водоносний  

горизонт; синій колір – підземний стік не пов'язаний з поверхневими водами (річкою); 

червоний колір – підземний стік пов'язаний з поверхневими водами (річкою). 
 

Згідно з даними, приведеними в таблиці 4.2,  в межах Степової зони 

значний гідравлічний взаємозв’язок між поверхневими та підземними водами 

існує в східних гідрогелогічних районах 27, 28, 29, слабкий – в районі 30, а 

середній – в районах 23, 24. 

Таким чином, найбільший ризик забруднення нафтопродуктами 

поверхневих вод в Степовій зоні існує в районах 27, 28, 29 (рисунок 4.1). 

 

Таблиця 4.3 – Типові схеми умов взаємозв'язку поверхневих і підземних 

вод та умов дренування підземних вод річками у зоні інтенсивного водообміну 

біокліматичної зони Криму 

 

№ 

п/п 
Річка Літологія Вік 

Водоносний горизонт 

(комплекс) 

Гідравлічний 

зв'язок з 

річкою 

Участь у 

підземному 

живленні 

річок 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Регіон III 

район 31, 

р. Салгір 

 

1. Піски 

різнозернисті, 

галька, гравій 

QIV
al Сучасних алювіальних 

відкладень 

Пов'язаний Слабка 

  2. Піщано-глинисті 

відкладення із 

щебенем та 

уламками корінних 

порід 

Qel 

 

Відкладень кори 

вивітрювання 

 

Не 

пов'язаний 

- 
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  3.Тріщинуваті 

карбонатні породи 

К1-2 Карбонатних 

крейдових порід 

 

Не 

пов'язаний 

Від слабкої 

до значної 

  4. Тріщинуваті 

закарстові вапняки з 

прошарками 

мергелю 

 

J3 Тріщинуватих 

закарстових 

верхньоюрських 

відкладень 

 

Не 

пов'язаний 

Основна 

  5. Глинисті сланці та 

пісковики  

T3-J1 Нижньоюрських 

верхньотріасових 

піщано-глинистих 

відкладень 

 

Пов'язаний Слабка 

*Примітка: зелений колір – основний у підземному живленні річок водоносний  

горизонт; синій колір – підземний стік не пов'язаний з поверхневими водами (річкою); 

червоний колір – підземний стік пов'язаний з поверхневими водами (річкою). 

 

Згідно з таблицею 4.3 в Криму (район 31) водоносні горизонти 

четвертинних відкладень практично не мають гідравлічного зв’язку з річками, їх 

участь в підземному живленні річок дуже незначна (таблиця 4.3). 

 

Таблиця 4.4 – Типові схеми умов взаємозв'язку поверхневих і підземних 

вод та умов дренування підземних вод річками у зоні інтенсивного водообміну 

біокліматичної зони Карпати та Закарпаття 

 

№ 

п/п 
Річка Літологія Вік 

Водоносний горизонт 

(комплекс) 

Гідравлічний 

зв'язок з 

річкою 

Участь у 

підземному 

живленні 

річок 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Регіон III 

район 32, 

р. Тересва 

 

1. Валуни, галька, пісок 

великозернистий 

 

QIV
al Сучасних алювіальних 

відкладів 

Пов'язаний Слабка 

  2. Суглинки зі щебенем 

та уламками корінних 

порід 

 

Qel 

 

Елювіальних 

відкладень 

 

Не пов'язаний Незначна 

  3. Ритмічне 

перешаровування 

глинистих сланців, 

пісковиків, аргілітів, 

мергелів, вапняків та 

глин (фліш) 

 

Pg+К Тріщинуватих 

флішевих відкладень 

палеогену та крейди 

 

Періодично 

пов'язаний 

Основна 
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2. Регіон III, 

район 32, 

р. Латориця 

1. Валуни, галька, 

піски,суглинки 

QIV
al, 

QIVdel 

Сучасних алювіальних 

делювіальних 

відкладів 

Періодично 

пов'язаний 

Незначна 

  2. Вапняки сірі, рожеві з 

прошарками мергелів та 

включеннями чорних 

кремніїв 

 

J3 Юрські відкладення 

  

Не пов'язаний Сезона, 

слабка 

  3. Червоно-бурі та 

зеленувато-сірі мергелі з 

прошарками пісковиків 

 

К1 Зони вивітрювання 

крейдового флішу 

 

Не пов'язаний Основна 

3. Регіон III, 

район 32,  

р. Синяк 

1. Галька, гравій, пісок  QIV
al Сучасних алювіальних 

відкладів  

Не пов'язаний Від 

значної до 

основної 

  2. Суглинки, щебінь та 

уламки корінних порід 

 

Qеl Комплексу 

елювіальних 

відкладень 

Пов'язаний Значна 

  3. Ефузиви – лави 

андезитові, дацитові, 

ліпарито-дацитові 

 

N2 (O-

S) 

Обавських та 

синякських ефузівів 

пліоценового віку 

 

Пов'язаний Значна 

  4. Чергування 

андезитових, андезито-

базальтових лав, туфів 

та туфобрекчій 

 

N2 m Матеківських 

ефузивів пліоценового 

віку 

 

Не пов'язаний Слабка 

  5.Туфи і туфіти N1 nv Міоценових туфів Не пов'язаний Слабка 

4. Регіон I, 

район 33, 

р. Боржава 

1. Піски різнозернисті, 

гравій, галька 

QIV
al Сучасних алювіальних 

відкладів 

Пов'язаний Основна 

  2. Піски різнозернисті, 

супіски, гравій 

 

QII
аl

-IIІ Середньо- і 

давньочетвертинних 

відкладень 

 

Пов'язаний Основна 

  3. Піщано-глинисті 

відкладення 

 

Q1-N2 Нижньочетвертинних 

та верхньонеогенових 

відкладень 

 

Не пов'язаний Слабка 

*Примітка: зелений колір – основний у підземному живленні річок водоносний  

горизонт; синій колір – підземний стік не пов'язаний з поверхневими водами (річкою); 

червоний колір – підземний стік пов'язаний з поверхневими водами (річкою). 

 

В Карпатах і Закарпатті четвертинні водоносні горизонти (район 32) 

місцями мають періодичний гідравлічний зв'язок з річками та приймають 

незначну участь в їх живленні, а місцями – мають хороший взаємозв’язок і 

приймають значну участь в живленні річок (таблиця 4.4). 
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Рисунок 4.1 – Схематична карта районування території України за умовами взаємозв’язку підземних  і поверхневих вод 
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В межах району 33 комплекс водоносних горизонтів четвертинних 

алювіальних відкладень є основним в формуванні підземного стоку і має 

гідравлічний взаємозв’язок з річками. 

Результати аналізу типових схем умов взаємозв’язку поверхневих і 

підземних вод та умов дренування підземних вод річками дозволив виділити 

території, на яких існує потенційна загроза (ризики) забруднення 

нафтопродуктами поверхневих вод (річок) в разі розвантаження забрудненого 

підземного стоку  (рисунок 4.1, таблиці 4.1 - 4.4). 

Приведені відомості про взаємозв’язок поверхневих і підземних стоків 

слугують основою для проектування регіональних заходів з охорони водного 

середовища від забруднення рідкими і розчиненими нафтопродуктами на 

територіях, де в зв’язку з відповідною господарською діяльністю можливе 

формування скупчень (лінз) рідких нафтопродуктів.  

 

 

4.3.2 Визначення територій, на яких існує загроза забруднення 

нафтопродуктами поверхневих вод (річок) в умовах розвантаження  

забруднених підземних вод  

 

 

Результати аналізу взаємозв’язку підземних та поверхневих вод 

дозволили виділити території гідрогеологічних районів, на яких існує ризик 

забруднення нафтопродуктами поверхневих вод (річок) забрудненими 

підземними водами. 

Вивчення особливостей дренування підземного стоку та взаємозв’язку 

поверхневих і підземних вод в окремих виділених гідрогеологічних районах 

України тісно пов’язане з вирішенням задач охорони водного середовища від 

забруднення розчиненими і рідкими нафтопродуктами і виконувалось з метою 

визначення можливого їх виносу в річки підземним стоком в районах, де 

доцільне будівництво установок систем інженерного захисту з використанням 
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розробленої технології ліквідації лінз рідких нафтопродуктів. 

Приведені відомості про взаємозв’язок поверхневих і підземних стоків 

слугують основою для проектування регіональних заходів з охорони водного 

середовища від забруднення рідкими і розчиненими нафтопродуктами на 

територіях, де, в зв’язку з відповідною господарською діяльністю, можливе 

формування скупчень (лінз) рідких нафтопродуктів. 

Схематична карта районування території України за умовами 

взаємозв’язку підземних і поверхневих вод, на основі якої виділені території 

потенційного ризику забруднення річок нафтопродуктами, приводиться на 

рисунку 4.1. 

Крім того, на її основі будуть  виділені території, на яких можливе 

ефективне впровадження удосконаленої технології вилучення рідких 

нафтопродуктів з підземної гідросфери. 

 

 

4.4 Пропозиції щодо можливості ефективного застосування  

технології селективного вилучення рідких нафтопродуктів з 

гідролітосфери в районах існуючого ризику забруднення поверхневих вод 

 

 

Ефективність технології селективного вилучення рідких нафтопродуктів 

в значній мірі залежить від геолого-літологічної будови зони аерації і 

фільтраційних властивостей водовміщуючих порід (наявного в розрізі 

водоносного горизонту). 

В цьому випадку очисні свердловини розкривають верхню частину 

водоносного горизонту, їх конструкції передбачають розташування робочої 

частини фільтра частково в водонасиченій зоні, частково в зоні аерації, в 

інтервалі коливання рівня ґрунтових вод. Цим забезпечується безперешкодне 

надходження у свердловину рідких нафтопродуктів, скупчення яких 

приурочене до вільної поверхні ґрунтових вод.  
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Принцип роботи очисних свердловин полягає також у відкачуванні 

ґрунтових вод і створенні депресійної воронки. Такі умови забезпечують 

ефективну роботу технологічних схем вилучення рідких нафтопродуктів та 

окремо підземних вод. 

В залежності від фільтраційних властивостей порід водоносного 

горизонту, депресійна воронка може бути локальною, тобто мати невеликий 

радіус. В умовах суглинистих або лесових вміщуючих порід він може складати 

біля 10 м, що не забезпечить достатню ефективність запропонованої технології 

селективного вилучення нафтопродуктів. 

Показники ефективності будуть дещо гірші і в умовах однорідного 

піщаного розрізу в зоні аерації внаслідок більш інтенсивної вертикальної 

міграції, але не йдуть в порівняння з відстоюванням нафтоводяної емульсії, як 

це може відбуватися в умовах змішаного вилучення нафтопродуктів 

одиночними свердловинами. 

Таким чином, для забезпечення ефективної роботи технологічних систем 

вилучення лінз рідких нафтопродуктів, найбільш прийнятними будуть геолого-

гідрогеологічні умови, при яких в зоні аерації та в водонасиченій зоні 

знаходяться породи з хорошими фільтраційними властивостями. До таких 

відносяться великозернисті піски, супіски, піски з прошарками суглинків, піски 

різнозернисті, піски з валунами та галькою. 

На схематичній карті (рисунок 4.2) приводяться дані щодо типової 

геолого-літологічної будови зони аерації та водонасиченої зони в типових 

гідрогеологічних районах України з виділенням територій, придатних для 

ефективного впровадження запропонованої удосконаленої технології 

селективного вилучення нафтопродуктів. 

Впровадження цієї технології забезпечить захист поверхневих та 

реабілітацію підземних вод. 

Крім того, відповідно до геолого-літологічної будови зони аерації та 

наявності в верхній частині водонасиченої зони четвертинних водоносних 

горизонтів, які практично не пов’язані з річками і не приймають участь в їх 
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Рисунок 4.2 - Схематична карта геолого-літологічної будови верхніх водоносних горизонтів (QI-III, Q
al

IV) з виділенням 

територій придатних для ефективного впровадження технології селективного вилучення нафтопродуктів 
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живленні, виділені гідрогеологічні райони, де для очищення та реабілітації 

підземних вод (в випадку їх забруднення рідкими нафтопродуктами) доцільно 

впроваджувати одиночні або спарені свердловини. 

При цьому в одношаровому розрізі обладнується одна свердловина, при 

двошаровому – з формуванням лінз рідких нафтопродуктів у верхній 

суглинистій або лесовій частині – дві: одна на нижній, більш проникний шар 

порід, друга – на верхню частину розрізу, що містить скупчення рідких 

нафтопродуктів (рисунок 4.3). 

Схематичні карти можуть бути застосовані при вирішенні питань з 

охорони підземних та взаємопов’язаних з ними поверхневих вод від 

забруднення рідкими нафтопродуктами, а також при плануванні впровадження 

(реалізації) технології з ліквідації лінз рідких нафтопродуктів. 

 

Таким чином, на основі районування території України в залежності від 

існуючого ризику забруднення нафтопродуктами поверхневих вод (річок) при 

розвантаженні забруднених підземних вод, та на основі районування території 

України, проведеного в залежності від геолого-літологічної будови (при 

наявності водоносних горизонтів в зонах потенційного скупчення рідких 

нафтопродуктів), запропоновано ефективне застосування розробленої методики 

і технології ліквідації рідких нафтопродуктів з підземної гідросфери. 

Розроблені  на основі досліджень 2019-2021 років «Методичні 

рекомендації…» приводяться в додатку Д. 
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Рисунок 4.3  – Схематична карта районування території України в залежності від способів вилучення  

рідких нафтопродуктів з гідролітосфери 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. Ефективність розробленої та реалізованої  на конкретному об’єкті 

технології вилучення рідких нафтопродуктів з підземної гідросфери дозволяє її 

використання на територіях України, що знаходяться в зонах ризику 

формування лінз рідких нафтопродуктів.  

2. Запропонований комплексний підхід до впровадження ліквідаційних 

водоохоронних заходів дозволяє забезпечити оперативне впровадження 

розробленої технології вилучення рідких нафтопродуктів з підземної 

гідросфери в разі появи екологічно небезпечних ситуацій  на територіях 

об’єктів-забруднювачів (забруднення підземних та поверхневих вод при 

аварійних розливах рідких нафтопродуктів в великих обсягах, а також при 

критичному співвідношенні гравітаційних сил, що виникають в процесі 

формування та розтікання лінз рідких нафтопродуктів).  

3. В роботі науково обґрунтовано необхідність створення та ефективність 

технологій автоматичного селективного вилучення рідких нафтопродуктів з 

підземної гідросфери та профілактики запобігання забруднення водного 

середовища (річок та водойм) рідкими та розчиненими нафтопродуктами. 

4. Реалізація технології вилучення рідких нафтопродуктів з підземної 

гідросфери забезпечить екологічну ефективність в оздоровленні компонентів 

природного середовища, зокрема, ґрунтів зони аерації, підземних та 

поверхневих вод в зоні впливу об’єктів – джерел забруднення.  

5. Результати проведених досліджень свідчать, що будівництву  

установок по вилученню нафтопродуктів із підземної гідросфери повинне 

передувати теоретичне обґрунтування параметрів геологічної будови, умов 

формування і розтікання лінз рідких нафтопродуктів, їх розмірів, потужності і 

запасів.  

6. Технологія селективного вилучення скупчень рідких нафтопродуктів 

повинна бути адаптована до існуючих на конкретних об’єктах геолого-
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гідрогеологічних умов. Від цього залежать  особливості конструкції 

вертикальних свердловин та ефективність їх застосування в системі 

інженерного захисту.  

7. Результати досліджень, одержані при реалізації розробленої технології 

на конкретному обʼєкті, свідчать про доцільність її використання на інших 

обʼєктах – джерелах забруднення нафтопродуктами підземної гідросфери, що 

дозволить запобігти надходженню забруднених нафтопродуктами підземних 

вод у водні обʼєкти. 

8. Аналіз гідролого-гідрогеологічних умов та геологічної будови на 

конкретних територіях України дозволив виділити гідрогеологічні райони, на 

яких існує загроза надходження нафтопродуктів в поверхневі води при 

розвантаженні забруднених підземних вод в результаті гідравлічного 

взаємозв’язку між ними.  

9. На основі районування території України в залежності від геологічної 

будови та наявності водоносних горизонтів в верхній частині водонасиченої 

товщі порід, виділені гідрогеологічні райони, перспективні для ефективного 

застосування технології селективного вилучення нафтопродуктів.  

9. Для гідрогеологічних районів з  відсутністю гідравлічного 

взаємозв’язку між поверхневими та підземними  водами (в основному північно-

західна територія України – Полісся), доцільна реалізація технології вилучення 

нафтопродуктів для захисту підземних вод одиночними очисними або 

спареними свердловинами. 

10. В умовах реалізації технології селективного вилучення 

нафтопродуктів доцільне використання вилучених ґрунтових вод в 

технологічному процесі підприємства-забруднювача. В випадку відсутності  

такої потреби, рекомендується застосування для їх очищення магнітнорідинних 

пристроїв для очищення води від нафти та нафтопродуктів, які є винаходом 

Саніят Гамзаєвої [32]. 

Схема їх використання проста і високоефективна за рахунок отримання 

стабільного кінцевого результату   залишкового   забруднення   незалежно   від 
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вихідної концентрації забруднення.  

11. Результати досліджень можуть бути використані як основа для 

розробки та обґрунтування технології вилучення рідких нафтопродуктів з 

підземної гідросфери зацікавленими організаціями при вирішенні 

природоохоронних проблем на територіях адміністративних областей України.  

12. На основі виконаних науково-методичних розробок підготовлена 

перша редакція (проект) методичних рекомендацій щодо процесу вибору і 

реалізації водоохоронних заходів з ліквідації лінз рідких нафтопродуктів 

шляхом селективного вилучення їх з підземної гідросфери для захисту від 

забруднення нафтопродуктами підземних і взаємопов’язаних з ними 

поверхневих вод. 

13. В якості рекомендації щодо проведення подальших досліджень 

авторами пропонується більш великомасштабне районування території України 

для впровадження  удосконаленої технології селективного вилучення 

нафтопродуктів з урахуванням наявності джерел забруднення водного 

середовища рідкими та розчиненими нафтопродуктами і їх інтенсивності. 
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РЕЦЕНЗІЯ 

На науково-дослідну роботу по темі: 
 

«РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКВІДАЦІЇ СКУПЧЕНЬ 

РІДКИХ НАФТОПРОДУКТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ВІД 

ЗАБРУДНЕННЯ» 
 

Науково-дослідна робота за темою «Розробка методики та технології 

ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів для захисту водних об’єктів від 

забруднення» (далі – науково-дослідна робота, НДР) виконана Українським 

науково-дослідним інститутом екологічних проблем Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України.  

Об’єктом дослідження є підземні води, забруднені рідкими 

нафтопродуктами; процеси розтікання лінзоподібних скупчень рідких 

нафтопродуктів, вивчення яких необхідне для розробки та обґрунтування 

водоохоронних заходів.  

На територіях розміщення об’єктів нафтохімічної і нафтовидобувної 

промисловості (нафто-, газовидобувні, нафтогазопереробні, нафтохімічні, 

коксохімічні підприємства, сховища паливно-мастильних матеріалів, 

автомобільні заправні станції (автопаливозаправники), місця завантаження та 

транспортування нафти і нафтопродуктів) України повсюдно спостерігається 

забруднення підземних та поверхневих вод як рідкими, так і розчиненими 

нафтопродуктами. При цьому найбільшу небезпеку становлять скупчення 

рідких нафтопродуктів як найбільш довготривале джерело забруднення водного 

середовища.  

Робота присвячена важливій теоретичній та практичній надзвичайно 

актуальній проблемі – розробці  методів і технології, які дозволяють вилучати 

рідкі нафтопродукти з підземної гідросфери, що є необхідним  для реабілітації 

підземних і взаємопов’язаних з ними поверхневих вод на територіях, 

забруднених рідкими нафтопродуктами. 

Метою роботи є вибір та обґрунтування шляхів оздоровлення та 

реабілітації підземних і поверхневих вод на територіях, забруднених рідкими 

нафтопродуктами – розробка методичних підходів до вибору технології 

вилучення рідких нафтопродуктів з підземної гідросфери на типових об’єктах – 

джерелах формування лінз рідких нафтопродуктів і забруднених розчиненими 

нафтопродуктами водних об’єктів. 

Результатом НДР є науковий звіт, який містить 4 розділи та  додаток 

«Методичні вказівки щодо процесу вибору та реалізації інноваційних 

технологій з ліквідації лінз рідких нафтопродуктів шляхом селективного 

вилучення їх з підземної гідросфери для профілактики забруднень поверхневих 

вод та їх реабілітації». 

В роботі наведено результати аналізу щодо ризику формування лінз 

рідких нафтопродуктів для типової геолого-літологічної будови зони аерації в 

залежності   від    особливостей  гідрогеологічних  районів   України   в   межах 
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РЕЦЕНЗІЯ 

На науково-дослідну роботу за темою: 

 

«РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКВІДАЦІЇ СКУПЧЕНЬ 

РІДКИХ НАФТОПРОДУКТІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ВІД 

ЗАБРУДНЕННЯ»  

 

На розгляд надано науково-дослідну роботу «Розробка методики та 

технології ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів для захисту водних 

об’єктів від забруднення». Робота виконувалась на основі Тематичного плану 

прикладних наукових досліджень на 2019-2021 роки науково-дослідної 

установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» за 

бюджетною програмою КПКВК 2701040 «Наукова та науково-технічна 

діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів». 
В Україні повсюдно спостерігається забруднення підземних та 

поверхневих вод як рідкими, так і розчиненими нафтопродуктами на територіях 

розміщення об’єктів нафтохімічної і нафтовидобувної промисловості. 

Розглянуто скупчення рідких нафтопродуктів в якості основного чинника 

ризиків, за певних умов здатних до самостійного переміщення на поверхні 

ґрунтових вод. Вони підлягають першочерговому і безумовному вилученню.  

Найбільшу небезпеку становлять скупчення рідких нафтопродуктів різної 

потужності  як найбільш довготривале джерело забруднення підземних вод. 

Розробка  методів і технології, які дозволяють вилучати рідкі нафтопродукти з 

підземної гідросфери навіть при малій потужності сформованих  лінз,   

являється надзвичайно актуальною.    

Актуальність роботи полягає в необхідності оздоровлення та реабілітації 

підземних і поверхневих вод на територіях забруднення рідкими 

нафтопродуктами шляхом розробки нових технологій ліквідаційного характеру.   

Науково-дослідна робота присвячена важливій теоретичній та практичній 

проблемі. 

Мета четвертого етапу – розробка методичних підходів до реалізації 

технології ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів в підземній гідросфері 

для найбільш типових для України геолого-гідрогеологічних умов для 

реабілітації підземних і взаємопов’язаних з ними поверхневих вод на 

територіях, забруднених рідкими нафтопродуктами. 

 Об’єктом дослідження є підземні води, забруднені рідкими 

нафтопродуктами; процеси розтікання та ліквідації за допомогою СІЗ 

лінзоподібних скупчень рідких нафтопродуктів, ліквідація яких необхідна для 

екологічно ефективної реалізації водоохоронних заходів.  

Перелік методів досліджень, використаних при виконанні роботи 

наступний: інформаційний пошук; аналіз  даних   щодо стану  водного 

середовища в межах адміністративних областей України; теоретичне 

обґрунтування особливостей природних умов, які сприяють формуванню 

осередків забруднення підземних та поверхневих вод рідкими і розчиненими 
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МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА 

«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ» 

(УКРНДІЕП) 

 

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ 

 

25.11.2021  № 8 

м. Харків 

 

 

засідання Вченої ради в режимі on-line конференції 

 

Склад Вченої ради науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут 

екологічних проблем» затверджено директором установи Гриценком А. В. від  30.01.2019 р. у 

складі 27 осіб. 

 

ПРИСУТНІ: 

1.  Голова Вченої ради – Гриценко Анатолій  Володимирович – д-р геогр. наук, 

проф., директор 

2.  Заступник голови Вченої ради – Васенко Олександр Георгійович – канд. біол. 

наук, старш. наук. співроб., доц., перший заступник директора з наукової 

роботи, завідувач лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів 

довкілля та природних територій особливої охорони 

3.  Заступник голови Вченої ради – Дмитрієва Олена Олексіївна – д-р екон. наук, 

старш. наук. співроб., заступник директора з наукової роботи та маркетингу 

наукових досліджень, завідувач лабораторії екологічно безпечного 

природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля  

4.  Секретар Вченої ради – Савченко Наталя Володимирівна –  вчений секретар 

5.  Аніщенко Людмила Яківна – д-р. техн. наук, доц., завідувач лабораторії оцінки 

впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи (ZOOM) 

6.  Брук Володимир Вікторович – канд. техн. наук, в. о. завідувача лабораторії 

проблем формування та регулювання якості вод (ZOOM) 

7.  Варламов Євгеній Миколайович – канд. техн. наук, старш. наук. співроб., 

завідувач сектору засобів і методів моніторингу навколишнього природного 

середовища лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і 

методів моніторингу довкілля  

8.  Гутков Георгій Валентинович – завідувач сектору дослідження технологічних 

викидів забруднюючих речовин та еколого-енергетичного аудиту лабораторії 

охорони атмосферного повітря та систем управління відходами; голова 

первинної профспілкової організації (ZOOM) 

9.  Жуковський Тимофій Федорович – канд. техн. наук, старш. наук. співроб., 

завідувач лабораторії охорони атмосферного повітря та систем управління 
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відходами 

10.  Зінченко Ірина Василівна – завідувач лабораторії міських і виробничих стічних 

вод  

11.  Калініченко Олена Олексіївна – завідувач лабораторії еколого-аналітичних 

досліджень (ZOOM) 

12.  Квасов Володимир Андрійович – канд. техн. наук, старш. наук. співроб., 

провідний науковий співробітник сектору засобів і методів моніторингу 

навколишнього природного середовища лабораторії екологічно безпечного 

природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля  

13.  Клімов Олександр Васильович – канд. геогр. наук,  завідувач сектору 

досліджень територій особливої охорони лабораторії досліджень екологічної 

стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони (ZOOM) 

14.  Коваленко Григорій Дмитрович – д-р фіз.-мат. наук, проф., старший науковий 

співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу 

(ZOOM) 

15.  Козловська Оксана Вікторівна – науковий співробітник лабораторії 

радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу; голова Ради молодих 

вчених (ZOOM) 

16.  Крайнюкова Алла Миколаївна – д-р біол. наук, проф., завідувач лабораторії 

біологічних досліджень та біотестування (ZOOM) 

17.  Маркіна Надія Кузьмівна – завідувач лабораторії екологічної гідрогеології та 

оцінювання екологічного стану територій (ZOOM) 

18.  Палагута Оксана Анатоліївна – канд. техн. наук, старший науковий 

співробітник сектору засобів і методів моніторингу навколишнього природного 

середовища лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і 

методів моніторингу довкілля; член Ради молодих вчених (ZOOM) 

19.  Пісня Леонід Андрійович – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник 

лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи 

(ZOOM) 

20.  Саввова Оксана Вікторівна – д-р. техн. наук, доц., старший науковий 

співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу 

21.  Свердлов Борис Соломонович –  старший науковий співробітник лабораторії 

оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи  

22.  Ткачова Олена Володимирівна – завідувач сектору розробки систем управління 

відходами лабораторії охорони атмосферного повітря та систем управління 

відходами (ZOOM) 

23.  Уберман Володимир Ілліч – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник 

лабораторії проблем формування та регулювання якості вод (ZOOM) 

 

24.  Хабарова Ганна Володимирівна – канд. техн. наук, старший науковий 

співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного 

моніторингу, завідувач аспірантурою зі спеціальності 101 – Екологія, галузь 

знань 10 – Природничі науки 

25.  Цапко Наталія Сергіївна – канд. техн. наук, доц., провідний науковий 

співробітник лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і 
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методів моніторингу довкілля 

26.  Шевченко Людмила Петрівна – завідувач сектору оцінювання екологічного 

стану територій лабораторії екологічної гідрогеології та оцінювання 

екологічного стану територій 

27.  Юрченко Анатолій Іванович – завідувач лабораторії природоохоронних заходів 

в агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах  

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Вітько В. І. – завідувач лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу, 

канд. фіз.-мат. наук, УКРНДІЕП; (ZOOM) 

Ємельянов С. П. – науковий співробітник лабораторії екологічно безпечного 

природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля, УКРНДІЕП; 

Доценко О. О. – науковий співробітник лабораторії екологічної гідрогеології та оцінювання 

екологічного стану територій, канд. техн. наук, УКРНДІЕП; 

Кривонос С. В. – менеджер з персоналу, УКРНДІЕП. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

5. Про розгляд остаточного звіту про науково-дослідну роботу № 22 «Розробка методики та 

технології ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів для захисту водних об’єктів від 

забруднення»  на замовлення Міндовкілля України. 

Науковий керівник: Маркіна Надія Кузьмівна 

Доповідач: Доценко Олена Олександрівна 

Рецензент внутрішній: Варламов Євгеній Миколайович 

Рецензент зовнішній: Сухов Валерій Васильович, доцент кафедри геології факультету 

геології, географії, рекреації та туризму Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, канд. геолог. наук 
 

5. СЛУХАЛИ: 

Доценко О. О. – виступила з доповіддю про розгляд науково-дослідної роботи  

№ 22 «Розробка методики та технології ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів для 

захисту водних об’єктів від забруднення» (остаточний звіт) на замовлення Міндовкілля 

України. У своїй доповіді вона зазначила, що об’єктом дослідження є підземні води, 

забруднені рідкими і розчиненими нафтопродуктами; процеси розтікання скупчень рідких 

нафтопродуктів, вивчення яких необхідне для розробки та обґрунтування водоохоронних 

заходів.  

 

На територіях України повсюдно спостерігається забруднення підземних та поверхневих вод 

як рідкими, так і розчиненими нафтопродуктами. При цьому найбільшу небезпеку 

становлять скупчення рідких нафтопродуктів, як найбільш довготривале джерело 

забруднення. Вони підлягають першочерговому вилученню.  

 

Актуальність роботи полягає в вирішенні важливої теоретичної та практичної надзвичайно 

актуальної проблеми – в розробці  методів і технології, які дозволяють вилучити рідкі 

нафтопродукти з підземної гідросфери, та апробації їх  надійності і оцінці екологічної 

ефективності в умовах реалізації, що є необхідним  для реабілітації підземних і поверхневих 

вод на територіях, забруднених рідкими нафтопродуктами.  

 

Крім того, важливим є визначення територій України, які в залежності від геолого-

гідрогеологічних умов та інтенсивності техногенних навантажень є потенційно уразливими, 

що спричиняє створення екологічно небезпечних ситуацій і потребує реалізації 

водоохоронних заходів.  
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Метою роботи є обґрунтування можливості застосування запропонованої технології систем 

селективного вилучення  рідких нафтопродуктів з гідролітосфери на території України в 

залежності від конкретних гідролого-гідрогеологічних умов. 

 

Основні завдання роботи:  

Робота виконувалася 3 роки. Даний звіт є заключним і відповідає   4-му етапу за 

календарним планом виконання НДР «Розробка методики та технології ліквідації скупчень 

рідких нафтопродуктів для захисту водних об’єктів від забруднення». 

 

З метою обґрунтування доцільності впровадження технології вилучення рідких 

нафтопродуктів з підземної гідросфери, для реабілітації підземних та поверхневих вод на 

території України, поставлені наступні завдання: 

− проаналізувати ретроспективний та сучасний стан забруднення підземних та 

поверхневих вод рідкими і розчиненими нафтопродуктами в межах 

адміністративних областей України; 

− проаналізувати природні фактори ризику забруднення підземних та 

взаємопов’язаних з ними поверхневих вод рідкими і розчиненими 

нафтопродуктами з урахуванням значимості геолого-літологічної будови, 

особливостей взаємозв’язку поверхневих і підземних вод та умов дренування 

забруднених підземних вод поверхневими водними об’єктами; 

− проаналізувати можливість ефективного застосування технології  селективного 

вилучення рідких нафтопродуктів з гідролітосфери в залежності від геолого-

літологічної будови та гідрогеологічних умов в районах існуючого ризику 

забруднення поверхневих вод (річок і водойм); 

− підготувати проект методичних рекомендацій щодо процесу вибору і реалізації 

водоохоронних заходів з ліквідації лінз рідких нафтопродуктів з використанням 

технології селективного вилучення їх з підземної гідросфери. 

 

Основні результати роботи: 

1. Розглянуто ретроспективний та поточний стан забруднення підземних і поверхневих вод  

нафтопродуктами та виявлено їх присутність в водному середовищі майже в усіх 

адміністративних областях України.   

 

2. Враховуючи, що оцінка стану підземних та поверхневих вод, зазвичай, проводиться не в 

осередках, а в областях забруднення, що свідчить лише про наслідки впливу існуючих 

джерел, постала необхідність в визначенні шляхів надходження та умов розповсюдження 

нафтопродуктів в водному середовищі.  

 

З метою вибору обґрунтування та реалізації водоохоронних заходів проаналізовано 

передумови формування осередків забруднення гідросфери нафтопродуктами в регіонах 

України.  

 

3. Виявлено найбільш важливі природні фактори ризику забруднення підземних та 

взаємопов’язаних з ними поверхневих вод, перелік яких включає: геолого-літологічну 

будову та  гідрогеологічні умови територій, особливості взаємозв’язку поверхневих і 

підземних вод та умови дренування забруднених підземних вод поверхневими водними 

об’єктами. 

 

4. Виконано районування території України в залежності від існуючого ризику забруднення 

нафтопродуктами поверхневих вод (річок і водойм) при розвантаженні забруднених 

підземних вод. 

 

При цьому за основу був взятий структурно-гідролого-гідрогеологічний принцип 
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районування. Гідрогеологічні регіони виділені за однотипністю умов взаємозв’язку 

підземних і поверхневих вод (по режиму стоку). В межах регіонів за конкретними геолого-

гідрогеологічними особливостями на території України виділено 33 гідрогеологічних 

района.  

 

5. На основі районування території України, проведеного в залежності від геолого-

літологічної будови та наявності водоносних горизонтів в зонах потенційного скупчення 

рідких нафтопродуктів, розроблено пропозиції щодо можливості ефективного застосування 

способів селективного вилучення рідких нафтопродуктів з підземної гідросфери.  

 

6. Слід відзначити, що в Україні відсутня нормативно-технічна база виконання відповідних 

робіт (мається на увазі відсутність загальнодержавних документів, що пройшли міжвідомчі 

узгодження і містять методичні та технічні нормативи, починаючи з досліджень і 

закінчуючи експлуатацією СІЗ та моніторингом процесу).  

 

Встановлено, що крім інформаційних та рекламних методик не існує стандартизованих 

методик та технологій з ліквідації рідких нафтопродуктів. Така ситуація підтвердила 

доцільність розробки проекту методичних рекомендацій щодо водоохоронних заходів. 

 

7. Розроблено проект методичних рекомендацій щодо процесу вибору і реалізації 

водоохоронних заходів, які базуються на методиці ліквідації рідких і розчинених 

нафтопродуктів із гідролітосфери з використанням технології їх селективного вилучення, 

розробленій, апробованій та реалізованій на конкретному об’єкті в попередні роки (2019-

2020 рр.).  

 

8. Технологія ліквідації рідких нафтопродуктів заснована на контролі зміни положення межі 

розділу «вода-нафтопродукт» і відображає динаміку зміни положення вільної поверхні 

нафтопродуктів. 

 

Розроблена технологія впроваджена та апробована з підтвердженням екологічної 

ефективності на Кременчуцькому нафтопереробному заводі. 

 

Висновки: 

1. Ефективність розробленої та реалізованої  на конкретному об’єкті технології 

вилучення рідких нафтопродуктів з підземної гідросфери дозволяє її використання на 

територіях України, що знаходяться в зонах ризику формування лінз рідких 

нафтопродуктів. 

 

2. Запропонований комплексний підхід до застосування ліквідаційних водоохоронних 

заходів дозволяє забезпечити оперативне впровадження розробленої технології 

вилучення рідких нафтопродуктів з підземної гідросфери в разі появи екологічно 

небезпечних ситуацій  на територіях об’єктів-забруднювачів (забруднення підземних та 

поверхневих вод при аварійних розливах рідких нафтопродуктів в великих обсягах, а 

також при критичному співвідношенні гравітаційних сил, що виникають в процесі 

формування та розтікання лінз рідких нафтопродуктів).  

 

3. В роботі науково обґрунтовано необхідність створення та ефективність технологій 

автоматичного селективного вилучення рідких нафтопродуктів з підземної гідросфери 

та профілактики запобігання забруднення водного середовища поверхневих вод (річок 

та водойм) рідкими та розчиненими нафтопродуктами. 

 

4. Реалізація технології вилучення рідких нафтопродуктів з підземної гідросфери 

забезпечить екологічну ефективність в оздоровленні компонентів природного 
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середовища, зокрема, ґрунтів зони аерації, підземних та поверхневих вод в зоні впливу 

об’єктів – джерел забруднення.  

 

5. Результати проведених досліджень свідчать, що будівництву  установок по 

вилученню нафтопродуктів із підземної гідросфери повинне передувати теоретичне 

обґрунтування параметрів геологічної будови, умов формування і розтікання лінз рідких 

нафтопродуктів, їх розмірів, потужності і запасів.  

  

6. Технологія селективного вилучення скупчень рідких нафтопродуктів повинна бути 

адаптована до існуючих на конкретних об’єктах геолого-гідрогеологічних умов. Від 

цього залежать особливості конструкції вертикальних свердловин та ефективність їх 

застосування в системі інженерного захисту.  

 

7. Результати досліджень, одержані при реалізації розробленої технології на 

конкретному обʼєкті свідчать про доцільність її використання на інших обʼєктах – 

джерелах забруднення рідкими нафтопродуктами підземної гідросфери, що дозволить 

запобігти надходженню забруднених нафтопродуктами підземних вод у водні об’єкти. 

 

8. Аналіз гідролого-гідрогеологічних умов та геологічної будови на конкретних 

територіях України дозволив виділити гідрогеологічні райони, на яких існує загроза 

надходження нафтопродуктів в поверхневі води при розвантаженні забруднених 

підземних вод в результаті гідравлічного взаємозв’язку між ними.  

На основі районування території України в залежності від геологічної будови та 

наявності водоносних горизонтів в верхній частині водонасиченої товщі порід, виділені 

гідрогеологічні райони, перспективні для ефективного застосування розробленої 

технології селективного вилучення нафтопродуктів.  

 

9. Для гідрологічних районів з  відсутністю гідравлічного взаємозв’язку між 

поверхневими та підземними  водами (в основному північно-західна територія України – 

Полісся), доцільна реалізація технології вилучення нафтопродуктів для захисту 

підземних вод одиночними або спареними очисними свердловинами. 

 

10. В умовах реалізації технології селективного вилучення нафтопродуктів доцільне 

використання вилучених ґрунтових вод в технологічному процесі підприємства-

забруднювача. В випадку відсутності такої потреби, рекомендується застосування 

магнітно-рідинних пристроїв,  які є винаходом Саніят Гамзаєвої, для  очищення 

вилученої води від нафти та нафтопродуктів.  

 

Схема їх використання проста і високоефективна за рахунок отримання стабільного 

кінцевого результату залишкового забруднення незалежно від вихідної концентрації 

забруднення. 

 

11. Результати досліджень можуть бути використані як основа для розробки та 

обґрунтування технології вилучення рідких нафтопродуктів з підземної гідросфери 

зацікавленими організаціями при вирішенні природоохоронних проблем на територіях 

адміністративних областей України. 

 

12. В якості рекомендації щодо проведення подальших досліджень, авторами 

пропонується виконання більш великомасштабного районування території України для 

впровадження удосконаленої технології селективного вилучення нафтопродуктів 
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ДОДАТОК Д 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

з вибору та обґрунтування локалізаційно-ліквідаційних заходів для 

захисту підземних і взаємопов’язаних з ними поверхневих вод від забруднення 

рідкими та розчиненими нафтопродуктами 
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Додаток 1 

Проект (1-а редакція) нормативно-

методичного документа 

 

Додаток (який рекомендується) до 

«Положення про охорону 

підземних вод» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

з вибору та обґрунтування локалізаційно-ліквідаційних заходів для 

захисту підземних і взаємопов’язаних з ними поверхневих вод від забруднення  

рідкими та розчиненими нафтопродуктами  
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Проект (1-ша редакція) нормативно-методичного документу «Методичні 

рекомендації з вибору та обґрунтування локалізаційно-ліквідаційних заходів 

для захисту підземних і взаємопов’язаних з ними поверхневих вод від 

забруднення (рідкими і розчиненими) нафтопродуктами» розроблена 

колективом лабораторії екологічної гідрогеології і оцінювання екологічного 

стану територій Українського науково-дослідного інституту екологічних 

проблем (УКРНДІЕП) Міндовкілля України на основі результатів наукових 

досліджень по темі  «Розробка методики та технології ліквідації скупчень 

рідких нафтопродуктів для захисту водних об’єктів від забруднення»  за 2019-

2021 рр. 

В підготовці «Методичних рекомендацій…» приймали участь 

Н.К. Маркіна, О.О. Доценко, Я.В. Горишнякова, О.С. Сидельник, 

Л.В. Пилипенко. 

«Методичні рекомендації…» схвалені на засіданні Вченої Ради 

УКРНДІЕП 25 листопада 2021 р. (протокол №       ). 
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І. Загальні положення 

 

 

1.1. Цей документ призначений для промислових підприємств, 

нафтопереробних і нафтовидобувних підприємств та проектних організацій при 

виборі і обґрунтуванні варіантів водоохоронних заходів, в умовах як діючих, 

так і проектуємих господарських об’єктів, на території яких відбувається або 

може відбуватися формування лінз рідких нафтопродуктів – джерел 

забруднення підземних і поверхневих водрідкими та розчиненими 

нафтопродуктами. 

1.2. «Методичні вказівки…» є посібником по технології розробки заходів 

з ліквідації лінз рідких нафтопродуктів (їх вибору і обґрунтуванню) для захисту 

від забруднення рідкими і розчиненими нафтопродуктами підземних вод 

верхніх водоносних горизонтів, які найбільш схильні до цього процесу, а також 

поверхневих вод водойм і водотоків (річок) від забруднення підземним стоком, 

установлюючи склад і послідовність дій при розробці вказаних заходів. 

1.3. «Забруднення підземних і поверхневих вод» визначається як 

викликана господарською діяльністю зміна якості води (фізико-хімічних і 

біологічних властивостей), яка робить цю воду частково або повністю 

непридатною для використання згідно до цільового призначення, в порівнянні з 

природним станом і нормативами якості води в залежності від видів 

водокористування. 

1.4. Поняття «захист від забруднення» має на увазі попередження 

можливих негативних наслідків антропогенної діяльності (техногенного 

навантаження) на якість підземних і поверхневих вод та максимально можливе 

відновлення до їх природного стану, або нормативної якості. 

1.5. Поняття «вибір» має на увазі наявність альтернативних варіантів 

захисту, з яких потрібно вибрати найбільш прийнятний. Методичний підхід до 

здійснення вибору наведений в розділі 2. 
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1.6. Поняття «плаваюча лінза нафтопродуктів» - має на увазі форму  

техногенного накопичення рідких нафтопродуктів на поверхні ґрунтових вод  

(зона плівкового розтікання нафтопродуктів по поверхні ґрунтових вод). 

1.7. Плаваюча лінза рідких, зона розчинених, емульгованих та важких 

нафтопродуктів в ґрунтових водах, представляють єдине ціле і тісно 

взаємопов’язані. В такому поєднанні найбільш небезпечною частиною 

техногенного забруднення ґрунтових вод є плаваюча лінза, яка в значній мірі 

визначає подальший розвиток других форм накопичення нафтопродуктів в 

підземній гідросфері.  

1.8. Рідкі нафтопродукти, накопичені в вигляді лінз, плаваючих на 

поверхні ґрунтових вод, придатні для господарського використання, в зв’язку з 

цим, оцінка лінз, яка включає їх конфігурацію, лінійні розміри, площу та 

потужності, а також запаси нафтопродуктів в лінзі (загальних і тих, що 

вилучаються), виконується окремо від визначенняобласті забруднення 

ґрунтових вод розчиненими, емульгованими і важкими нафтопродуктами, які 

знаходяться гіпсометрично нижче плаваючої лінзи і постійно поповнюються 

від неї, спричиняючи загрозу та забруднення поверхневих вод в місцях 

розвантаження. 

1.9. Розробка, вибір та обґрунтування водоохоронних заходів, а також їх 

реалізація з технології ліквідації лінз рідких нафтопродуктів проводяться 

окремо для лінз рідких нафтопродуктів і окремо для осередків забруднення 

ґрунтових водрозчиненими нафтопродуктами. І для перших, і для других – це 

заходи з їх локалізації і вилучення. 

Ефективними є заходи вилучення лінз рідких нафтопродуктів і 

забруднених ґрунтових вод способом системи кущів спарених свердловин, 

обладнаних фільтрами: верхня – у шарі рідких нафтопродуктів, нижня  - у 

горизонті ґрунтових вод.  

1.10 Обґрунтування водоохоронних заходів, необхідних для вибору 

оптимального варіанту з локалізації та ліквідації лінз рідких нафтопродуктів – 
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джерел забруднення підземних та поверхневих вод розчиненими 

нафтопродуктами. Розділи 3, 4 – присвячені методиці підготовки матеріалів з   

Розділи 5, 6 – присвячені облаштуванню установок СІЗ та технології 

вилучення рідких і розчинних нафтопродуктів. 

1.11. Ці «Методичні рекомендації…» не виключають використання 

других, більш удосконалених методичних підходів до вибору і обґрунтування 

заходів з захисту від забруднення підземних і взаємопов’язаних з ними 

поверхневих вод рідкими і розчиненими нафтопродуктами, шляхом 

облаштування систем інженерного захисту (СІЗ) селективного вилучення 

(ССВ)лінз рідких нафтопродуктів та забруднених ґрунтових вод. 

 

 

ІІ. Дослідження, направлені на оцінку поточного стану якості 

підземних та поверхневих вод в районі потенційного впливу скупчень 

(лінз) рідких нафтопродуктів – джерел надходження рідких і розчинених 

нафтопродуктів в поверхневі водойми 

 

 

2.1. При постановці задачі захисту водних об'єктів від забруднення в 

залежності від конкретних умов розглядаються питання попередження появи 

джерел, осередків забруднення підземних вод нафтопродуктами, їх ізоляція, 

локалізація, питання захисту конкретних об'єктів (водотоків, водойм, 

водозаборів) чи відновлення якості підземних вод до нормативної якості або до 

природного стану. 

Вирішення цих задач починається з вивчення відомчих і літературних 

матеріалів щодо умов господарської діяльності в даному районі, геологічної 

будови, гідрогеологічних умов, якості підземних та поверхневих вод з вибором 

характерних показників (в нашому випадку – нафтопродуктів та їх 

властивостей). 
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На основі одержаної інформації розробляється робоча гіпотеза щодо 

формування якості підземних та взаємозв'язаних з ними поверхневих вод, 

шляхів і умов розповсюдження забруднення і його попередження або ліквідації. 

Потім вирішується питання про необхідність і задачі моделювання 

процесів формування якості підземних вод в існуючих умовах (без 

управляючих впливів). 

2.2. На основі робочої гіпотези  здійснюється попереднє визначення 

шляхів можливого впливу і постановка задач прогнозування з врахуванням 

управляючих впливів. 

Задачі моделювання, які можуть виникнути при розробці водоохоронних 

заходів, зводяться в основному, до наступного: 

- розрахунки з визначення втрат нафтопродуктів або забруднених 

нафтопродуктами вод в технологічному процесі; 

– розрахунки з визначення інфільтраційного живлення ґрунтових вод і 

якості інфільтраційних вод; 

– розрахунки з визначення радіусу (зони, полоси) впливу природних та 

штучних границь потоку підземних вод (дрен, водозабірних свердловин, річок, 

джерел живлення тощо); 

– розрахунки з визначення витрат дрен (річок та водойм) і змін швидкості 

фільтрації по потоку підземних вод до місця розвантаження; 

– гідродинамічні розрахунки фільтрації в обхід непроникних границь і 

підпору підземних вод, який створюється цими границями; 

– розрахунки часу досягнення фронтом забруднення від його джерела або 

осередку забруднення водного об'єкту, який захищається (для розчинених 

нафтопродуктів методом по поршневоговитіснення); 

– розрахунки з визначення витрат забруднених нафтопродуктами 

ґрунтових вод, які розвантажуються  в водний об'єкт, що охороняється;  

– розрахунки з визначення концентрацій (витрат) нафтопродуктів в 

поверхневих водах, (водних об’єктах), які дренують забруднені підземні води. 
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Наведений перелік задач не є обов'язковим і вичерпним. В залежності від 

конкретних умов він може бути скорочений або доповнений. 

2.3. Способи вирішення задач при моделюванні процесів міграції 

нафтопродуктів в підземних водах вибираються на основі критеріїв, якими є: 

– цілі розрахунків в залежності від взаємного розміщення лінз рідких 

нафтопродуктів  – джерел забруднення, і водного об'єкта, який охороняється; 

– схеми міграції нафтопродуктів в конкретних гідродинамічних умовах; 

– наявність і точність вихідних даних для виконання розрахунків, 

можливості одержання цих даних; 

– ступінь розробки розрахункових методів і доступності  засобів для їх 

реалізації. 

2.4 Визначення складу вихідних даних для моделювання і вибір способів 

вирішення задач - процеси тісно взаємопов’язані і виконуються паралельно, 

поетапно. 

На основі аналізу існуючої інформації вирішується питання про 

необхідність проведення натурних досліджень для уточнення або доповнення 

інформації, необхідної для моделювання. 

При цьому обґрунтовуються показники, що визначають розміщення 

пунктів спостережної мережі, частоти опробування підземних та поверхневих 

вод.  

 

 

ІІІ. Моделювання процесів забруднення підземних вод розчиненими 

нафтопродуктами в умовах наявності джерел їх надходження – лінз рідких 

нафтопродуктів 

 

 

3.1. Моделювання процесів фільтрації та формування якості підземних 

вод здійснюється на основі вибраних методів і  вихідних даних, одержаних як в 

камеральних, так і в натурних умовах. При цьому проводиться оцінка їх 
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точності і достовірності, спеціальна підготовка до необхідного, для вибраного 

способу моделювання, виду. Моделювання виконується в декілька етапів. 

3.2. На першому попередньому етапі здійснюється моделювання процесів 

фільтрації та  формування якості підземних вод без водоохоронних заходів, 

шляхом вирішення епігнозних задач і проводиться аналіз їх результатів, який 

включає: 

– уточнення робочої гіпотези щодо формування якості підземних вод; 

– визначення складу робіт з уточнення (в випадку необхідності) 

розрахунків, включаючи уточнення вихідних даних. 

3.3. Після виконання послідуючих (уточнених) етапів моделювання, 

вирішуються питання про вибір методів прогнозування з урахуванням 

водоохоронних заходів і визначення необхідних для цього вихідних даних, 

зокрема, з постановкою та проведенням числових експериментів з відповідною 

підготовкою обґрунтованих вихідних даних. 

3.4. При виборі шляхів управління якістю підземних і взаємопов’язаних з 

ними поверхневих вод  виходять з того, що найбільш розробленими в даний час 

є інженерні споруди, які впливають на гідродинаміку потоку (екрани, 

непроникні завіси, гідрозавіси, дренажі) і розміщуються між джерелом 

(осередком) забруднення і водним об’єктом, який захищається (що потребує 

захисту). 

Ці способи захисту можуть бути доповнені різними способами впливу на 

фізико-хімічні, хімічні та біологічні процеси, які інтенсифікують зниження 

концентрації нафтопродуктів в підземних водах шляхом їх сорбції, осаду або 

деградації.  

3.5. Прогнозування впливу водоохоронних ліквідаційних заходів на якість 

підземних і взаємопов’язаних з ним поверхневих вод виконується також в 

декілька етапів, які включають: 

– виконання прогнозних розрахунків для різних варіантів водоохоронних 

заходів (технологій вилучення рідких нафтопродуктів), в тому числі 
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проведення числових експериментів з оцінки ролі впливу окремих факторів на 

водоохоронну ефективність в залежності від умов облаштування установок СІЗ; 

– вибір варіантів  технологій вилучення рідких нафтопродуктів заходів з 

найбільшою водоохоронною ефективністю, на основі аналізу результатів 

розрахунків; 

– визначення характеристик, необхідних для оцінки ефективності 

вибраних варіантів водоохоронних заходів. 

 

 

ІV. Вибір оптимальних варіантів водоохоронних заходів 

 

 

4.1. Вибір оптимальних варіантів водоохоронних заходів для захисту 

підземних і взаємопов’язаних з ними поверхневих вод від забруднення рідкими 

і розчинними нафтопродуктами здійснюється на основі комплексних 

методичних підходів. 

4.2. Розрахунок значень рівнів для кожного із відібраних варіантів  

технологічного процесу ліквідаційних водоохоронних заходів виконується за 

результатами прогнозних розрахунків оцінки ефективності. і згідно 

відповідним проектним розробкам. 

4.3. Вибір водоохоронних заходів комплексної дії – установок 

селективного вилучення рідких нафтопродуктів і забруднених розчиненими 

нафтопродуктами ґрунтових вод. 

4.4. Обов’язковим елементом комплексу заходів з захисту від 

забруднення рідкими і розчинними нафтопродуктами підземних і 

взаємопов’язаних з ними поверхневих вод є локальний (спеціальний) 

моніторинг для оцінки ефективності розроблених водоохоронних заходів в 

натурних умовах  (при їх реалізації). 

Планування,організація і проведення моніторингу повинні забезпечити 

вирішення наступних задач: 
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- визначення динаміки якості підземних вод в умовах функціонування 

водоохоронних заходів - установок селективного вилучення нафтопродуктів з 

підземної гідросфери; 

-  одержання даних для коригування технічних рішень і регламентів 

експлуатації установок СІЗ, для прийняття заходів з попередження можливих 

при цьому негативних впливів на гідролітосферу. 

 

 

V. Методика організації та будівництва установок селективного 

вилучення рідких нафтопродуктів з підземних гідросфери та локалізації і 

ліквідації осередку забруднення підземних вод розчиненими 

нафтопродуктами 

 

 

Особливість розробленої та відпрацьованої на конкретному об’єкті 

(Кременчуцький нафтопереробний завод (КНПЗ) методики та технології 

ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів полягає в виконанні етапів робіт, від 

результатів яких залежать технічні характеристики установок інженерного 

захзисту та технології селективного вилучення нафтопродуктів і забруднених 

розчиненими нафтопродуктами підземних вод.  

Перелік досліджень передбачених методикою включає: 

1. Оцінку нафтопродуктового забруднення підземних вод рідкими і 

розчиненими нафтопродуктами і можливості його локалізації: 

– оцінку плаваючої лінзи нафтопродуктів; 

– визначення запасів рідких нафтопродуктів в плаваючій лінзі; 

2. Оцінку області забруднення ґрунтових вод розчиненими і рідкими 

нафтопродуктами: 

– оцінку інтенсивності забруднення ґрунтових вод розчиненими 

нафтопродуктами. 
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3. Визначення кількості нафтопродуктів при розвантаженні  забруднених 

підземних вод у поверхневі водні об’єкти.   

4. Методику ліквідації рідких та розчинених нафтопродуктів з гідро-

літосфери. 

5. Удосконалення технологія селективного вилучення нафтопродуктів з 

підземної гідросфери з підтвердженою  ефективністю при реалізації на КНПЗ. 

 

 

5.1 Оцінка нафтопродуктового забруднення підземних вод і 

можливості його локалізації  

 

 

Форми техногенних скупчень нафтопродуктів, безпосередньо пов'язані з 

горизонтом ґрунтових вод, - плаваюча лінза нафтопродуктів (або альтернативна 

їй зона плівкового розтікання нафтопродуктів по поверхні ґрунтових вод), зона 

розчинених та емульгованих нафтопродуктів і зона важких нафтопродуктів у 

ґрунтових водах - являють собою єдине ціле, оскільки найтіснішим чином 

взаємопов'язані.  

Внаслідок того, що найбільш небезпечною частиною абруднення 

ґрунтових вод (його ядром) є саме плаваюча лінза, що багато в чому визначає 

подальший розвиток інших форм техногенних скупчень нафтопродуктів у 

підземній гідросфері, оцінка даної лінзи проводиться окремо від області 

забруднення ґрунтових вод розчиненими нафтопродуктами, яка знаходиться 

гіпсометрично нижче плаваючої лінзи і постійно підживлюється останньою. 

 

 

5.1.1  Оцінка плаваючої лінзи нафтопродуктів 

 

 

Показниками техногенної плаваючої лінзи є: конфігурація, лінійні 

розміри (довжина, ширина), величина займаної площі, розподіл потужності 

нафтопродукту та середня потужність, запаси нафтопродуктів у лінзі (загальні 
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та видобуті), співвідношення середніх потужностей шару нафтопродукту та 

шару підошовних ґрунтових вод. Вони мають бути відображені при 

характеристиці лінзи. 

Під конфігурацією лінзи розуміється її форма, розташування стосовно 

напряму потоку ґрунтових вод і стосовно території об'єкта забруднення. 

Форму лінзи необхідно знати для виділення її характерних розмірів 

(довжини та ширини, якщо лінза має витягнуту форму; радіуса, якщо лінза 

близька до кругової форми), що необхідно при оцінці величини площі та 

запасів нафтопродуктів у лінзі. Це має значення при виборі систем вилучення 

нафтопродукту з лінзи та її локалізації для запобігання поширенню по 

водоносному горизонту. 

Лінза нафтопродуктів оконтурюється по лінії потужності нафтопродукту 

в 0,1 м згідно з [50,51], але в нашому випадку, з урахуванням реальних умов 

забрудненої території, розмірів лінзи та її потужності брались критерії 

виділення лінзи по значенням гранично допустимих концентрацій в підземних 

водах. 

Так, якщо виявлена лінза нафтопродуктів характеризується великою 

потужністю (до 3,0-4,0 м і більше) і значними розмірами, а забудова території 

або рельєф не дозволяють простежити її поширення повністю, то область 

основної частини лінзи може бути виділена по ізолінії потужності 

нафтопродукту в 1 м з приміткою, що це основна частина лінзи, а лінза загалом 

займає велику площу. Якщо є дані, що дозволяють, хоча б орієнтовно, виділити 

лінзу в цілому, це слід зробити, вказавши, що повний контур лінзи є  

ймовірним. Навпаки, якщо лінза має порівняно невеликі розміри та потужність 

(до 1,0-1,5 м), то доцільно виділити лінзу за контуром потужності 0,1 м. 

Площа лінзи нафтопродуктів визначається в межах контуру її виділення 

(по ізолінії потужності 0,1 м чи 1,0 м), якщо не прийнято інший граничний 

контур.  

Лінзи нафтопродуктів можуть мати різні розміри - від часток гектара до 

кількох десятків гектарів і більше.  
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Для характеристики техногенної лінзи нафтопродуктів за ознакою 

розміру займаної нею площі (F) пропонується наступна градація [50]: 

I - F ≤ 1 га; II - 1 < F ≤ 5 га; III - 5 < F ≤ 10 га; IV - 10 < F ≤ 20 га; V - 2 0 < 

F ≤ 50 га; V I - 50 < F ≤ 100 га; VII - 100 < F ≤ 200 га;VIII - F > 200 га.  

  

Найважливішим показником лінзи є потужність шару нафтопродуктів 

(формула 5.1): 

 

𝑚𝐻 =
𝑚𝐻(1)+𝑚𝐻(2)+𝑚𝐻(𝑛)

𝑁
                                           (5.1) 

 

де N – кількість визначень потужності нафтопродукту на площі лінзи 

mH(1), mH (2), mH(n) – потужності нафтопродуктів в окремих точках, м. 

 

Може бути інший підхід до оцінки середньої потужності. Якщо всередині 

площі виділяються ділянки з різними середніми потужностями, то середня 

потужність по лінзі в цілому дорівнюватиме (формула 5.2): 

 

𝑚𝐻 =
𝐹1 𝑚𝐻(1)+𝐹2𝑚𝐻(2)+⋯+𝐹𝑖 𝑚𝐻(𝑖)

𝐹1+ 𝐹2+⋯+𝐹𝑖
                                (5.2) 

 

де i - кількість ділянок із різними середніми потужностями 

нафтопродуктів тН(i) на цих ділянках; F i – площа окремої ділянки, м2. 

 

Середні потужності (тн) шару нафтопродуктів можуть бути поділені на 

такі категорії: 

 

 

I – mH ≤ 0,5 м; II - 0,5 < mH ≤  1 м; III - 1 < mH ≤2 м; IV — 2 < mH ≤ 3 м;  

V – 3 < mH ≤ 4 м; VI - mH > 4 м.  

 



 

 

160 

 

5.1.2 Визначення запасів рідких нафтопродуктів (загальних та 

видобувних) в плаваючій лінзі 

 

 

Запаси нафтопродуктів у лінзі поділяються на загальні (W0) і видобуті 

(WИ), перші відображають обсяг нафтопродуктів, які містяться у ґрунтах 

всередині контуру лінзи; другі показують, яку частину загальних запасів можна 

витягти з лінзи; вочевидь, що WИ < W0. 

Загальні запаси (об'ємні) визначаються за такою формулою (5.3): 

 

𝑊0 = 𝐹𝑚𝐻𝑛                         (5.3) 

 

де п – пористість ґрунтів, насичених нафтопродуктами;  

F і тн – відповідно площа лінзи та середня потужність нафтопродуктів у 

лінзі, відповідно м2 і м.  

Загальні запаси можна визначити за формулою (4.3) для лінзи загалом; 

вони можуть бути визначені також за цією ж формулою для окремих частин 

лінзи, а потім підсумовані, тобто 

 

𝑊0 = ∑ 𝑊0(𝑖),     (5.4) 

 

де W0(i) – запаси окремої ділянки (фрагменту) лінзи.  

Такий диференційований (фрагментний) підхід до оцінки запасів 

доцільний у тому випадку, коли істотно різняться потужності та пористості у 

різних частинах лінзи. Тоді площа лінзи розбивається на окремі фрагменти з 

більш-менш витриманими значеннями зазначених параметрів, особливо це 

стосується значення пористості. 

 

Запаси нафтопродуктів лінзи залежать від розмірів лінзи і потужності 

шару нафтопродуктів.  



 

 

161 

 

Пропонується наступна градація загальних запасів (W0) нафтопродуктів у 

техногенній лінзі (в тис. м) [47]: 

I – W 0 ≤ 5; ІІ - 5 < W0 ≤ 10; ІІІ - 10 < W0 ≤  25; IV - 25 < W0 ≤ 50;  

V – 50 < W0 ≤100; VI-100 < W0 ≤ 150; VII - 150 W 0 ≤ 200; VIII - W 0 > 200. 

Лінзи з категоріями запасів від IV і вище можуть становити промисловий 

інтерес у місцевих масштабах. 

Видобувні запаси (WИ) визначаються за формулою: 

 

WИ = W0 ЕH,      (5.5) 

 

де ЕH – коефіцієнт нафтовіддачі, який характеризує частку 

нафтопродуктів, що витягуються з лінзи; його величина у практиці 

нафтовидобутку варіює від 20 до 60%; для оцінки запасів, що витягуються з 

лінзи нафтопродуктів (WИ), можна прийняти в інтервалі 30-40% [50]. 

Загальні експлуатаційні запаси W3 (або прогнозні експлуатаційні запаси) 

характеризуються як сумарна витрата рівномірно розташованих за площею 

лінзи (у межах контуру підрахунку прогнозних експлуатаційних запасів) 

свердловин, що відкачують нафтопродукт. Величина W3 тотожня величині WИ, 

але дає більш обґрунтовану величину вилучених (експлуатаційних) запасів 

нафтопродуктів.  

 

 

5.2 Оцінка масштабів області забруднення ґрунтових вод 

розчиненими нафтопродуктами 

 

5.2.1 Встановлення контурів та оцінка площі осередку забруднення 

грунтових вод 

 

Область власне ґрунтових вод, забруднена розчиненими, емульгованими 

та важкими вуглеводнями та іншими компонентами техногенних 
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нафтопродуктів та інгредієнтів трансформації останніх, за наявності плаваючої 

лінзи примикає до неї, підстилаючи знизу та оточуючи (охоплюючи) з боків її 

рідинне нафтопродуктове тіло. Площа даної області зазвичай значно більша за 

площу лінзи. 

Обов'язкове та визначальне (лідируюче) положення у нафтопродуктовому 

забрудненні зазначеної області займають водорозчинені компоненти низки 

вуглеводневих груп, особливо ароматичної. Вони поширюються по всій 

потужності розглянутої області, при малопотужному горизонті ґрунтових вод 

досягаючи його літологічного водотриву. А в плані саме дані нафтопродуктові 

речовини-забруднювачі в основному визначають фронтальне розширення 

області техногенного вуглеводневого забруднення ґрунтових вод, особливо в 

напрямках руху їх потоків до ділянок розвантаження у відкриті поверхневі 

дрени, що зазвичай є місцевою річковою мережею (тобто в поверхневі води), і в 

нижній водоносний горизонт, що часто експлуатується господарсько-питним 

водопостачанням. 

При цьому роль водно-эмульгованих і особливо важких компонентів 

техногенних нафтопродуктів - другорядна, підлегла.  

Можливі й ситуації, коли водно-емульговані та важкі компоненти 

забруднення ґрунтових вод можуть практично повністю бути відсутніми, тоді 

як водорозчинені вуглеводні в тих чи інших кількостях у галузі 

нафтопродуктового забруднення підземних вод присутні завжди. 

Видається доцільним оконтурювати осередок забруднення ґрунтових вод 

переліченими вище нафтопродуктовими компонентами по лінії їхньої загальної 

концентрації в 1 мг/дм3. 

Оцінка масштабів області даного забруднення включає оцінку її площі, 

виходячи із зазначеного вище кількісного критерію, та оцінку середньої 

концентрації вуглеводнів у ґрунтових водах у межах виявленої площі 

аналізованої області. 

Планові контури області забруднення ґрунтових вод, що оточує та 

підстилає плаваючу лінзу, повторюють у загальному вигляді конфігурацію 
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самої лінзи, але витягнуті по потоку ґрунтових вод. З часом ця витягнутість по 

потоку збільшується, оскільки підземні води, забруднені нафтопродуктами 

(насамперед водорозчиненими вуглеводнями), переміщуються разом із потоком 

ґрунтових вод. 

Згідно з [50], градації загальної площі (FB) області забруднення власне 

ґрунтових вод вуглеводнями наступні (га):  

I - FB ≤ 10; II - 10 <FB ≤ 20; III - 20 < FB ≤ 50; IV - 50 < FB ≤ 100;   

V - 100 < FB ≤ 200; VI - 200 < FB ≤  400; VII — FB  > 400. 

 

 

5.2.2   Оцінка інтенсивності забруднення ґрунтових вод розчиненими 

нафтопродуктами 

 

 

Інтенсивність забруднення ґрунтових вод, тобто концентрація у водах 

вуглеводнів змінюється в широких межах і зменшується від контуру плаваючої 

лінзи до зовнішньої межі аналізованої області. Концентрація розчинених та 

інших вуглеводнів у воді поблизу лінзи може становити десятки міліграмів на 

літр. 

У міру віддалення від контуру лінзи концентрація вуглеводнів у воді 

зменшується до кількох міліграмів на літр, а поблизу зовнішнього контуру 

області забруднення ґрунтових вод вона становить величини, близькі або менші 

1 мг/л. В практиці авторів на зовнішньому контурі області забруднення, 

концентрація знижувалась від 0,3 до менше 0,3 і відсутності нафтопродуктів.  

 Інтенсивність забруднення підземних вод характеризується відносною 

концентрацією вуглеводнів у питній воді, тобто відношенням встановленої у 

воді концентрації вуглеводнів до гранично допустимої концентрації або до 

граничного значення концентрації на зовнішньому контурі області 

забруднення.  

Середня     інтенсивність   забруднення   в   області  (середня      відносна 
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концентрація вуглеводнів у воді) може бути визначена як середньоарифметична 

величина (С) окремих значень концентрацій (C1, С2, ..., СN) по свердловинах 

всередині області забруднення (5.6): 

 

𝐶 =
𝐶1+ 𝐶2+⋯+ 𝐶𝑁

𝑁
                                                  (5.6) 

 

де N – кількість свердловин. 

Якщо всередині області забруднення виділяється кілька ділянок (кількість 

ділянок i) з різними концентраціями вуглеводнів у воді С1, С2,..., CN  і відомі 

площі FB(1),FB(2), ...,FB(i) цих ділянок, то середня концентрація визначається як 

середньозважена за площею: 

 

𝐶 =
𝐶1𝐹𝐵(1)+ 𝐶2 𝐹𝐵(2)+⋯+ 𝐶𝑖 𝐹𝐵(𝑖)

𝐹𝐵(1)+ 𝐹𝐵(2)+⋯+ 𝐹𝐵(𝑖)
                                 (5.7) 

 

Кількісні градації інтенсивності забруднення власне ґрунтових вод 

розчиненими та іншими вуглеводнями всередині області наступні (у 

безрозмірних одиницях):  

I - С ≤ 10; II - 10 < С ≤50; III - 50 < С ≤ 100; IV - 100 < С ≤ 200; V - С > 200. 

 

 

5.3 Визначення кількості нафтопродуктів, які надходять в поверхневі 

водні об’єкти  (зазвичай річки) при розвантаженні  забруднених підземних 

вод  

 

5.3.1 Визначення витрати забруднених підземних вод при 

розвантаженні в річку 

 

 

Забруднені нафтопродуктами підземні води, рухаючись до областей свого 

розвантаження, можуть потрапити в річки та інші водойми, що їх дренують. 

Оцінка такого розвантаження забруднених підземних вод зводиться до 
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розрахунку часу досягнення ними дрени і розрахунку витрати забруднених 

підземних вод, що розвантажуються. 

Час (t) досягнення водойми забрудненими підземними водами 

визначається за формулою (5.8): 

 

𝑡 =
𝑥1𝑛

𝑘𝐼
                                              

(5.8) 

 

де x1 – відстань від межі області забруднення підземних вод вуглеводнями 

до річки або іншої водойми, в які розвантажуються підземні води, м; 

 п і k – відповідно пористість (д.о.) та коефіцієнт  фільтрації водоносних 

порід, м /доб;  

I – ухил потоку підземних вод, величина якого визначається по карті 

гідроізогіпс водоносного горизонту.  

 

 

Витрата забруднених підземних вод (Q3) в річку може бути оцінена за 

формулою (5.9): 

 

𝑄3 = 𝐿𝑚𝑘𝑙                                                   (5.9) 

 

де L – ширина прибережної ділянки, у межах якої відбувається 

розвантаження забруднених підземних вод у річку, м;  

т – середня потужність водоносного горизонту у прибережній зоні, м. 

 

Величина L може бути встановлена за результатами випробування вмісту 

вуглеводнів у воді поверхневих водних об’єктів за профілем вздовж берега на 

ділянці ймовірного розвантаження забруднених підземних вод; величина L з 

запасом надійності може бути прийнята рівною ширині області забруднених 

підземних вод. 
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Кількість нафтопродуктів (W3), що надходять у водойму з підземними 

забрудненими водами, що розвантажуються, з області їх вуглеводневого 

забруднення (5.10), приблизно дорівнює: 

 

𝑊3 = 𝑄3 × 𝐶3      (5.10) 

 

де С3 – концентрація вуглеводнів у підземних водах у прибережній зоні, 

мг/дм3. 

Величина W3 оцінюється протягом прийнятого проміжку часу, наприклад 

за півроку, місяць, і береться середня величина С3 за цей період. Визначається 

середня величина С3 за даними режимних спостережень за вмістом вуглеводнів 

у підземних водах у прибережній зоні. 

Для цього на ділянці розвантаження забруднених підземних вод у 

водойму повинні бути пробурені одна-дві спостережні свердловини, з яких за 

період, протягом якого визначається розвантаження забруднених підземних 

вод, відбираються кілька проб підземних вод, і за ними визначається вміст 

вуглеводнів.  

З цією метою в практиці використовується розроблений авторами  

розрахунковий метод, який полягає в наступному (розділ 5.3.2).  

 

 

5.3.2  Методика визначення надходжень нафтопродуктів в річку з 

підземним потоком (Умови забруднення поверхневих вод в басейні річки 

підземним стоком) 

 

 

Для будь-якого замкнутого обсягу складається матеріальний баланс за 

певний інтервал часу (Δt). Спрямовуючи цей інтервал часу до нуля в межі 

здійснюється перехід до балансового рівняння, вираженого в диференціальній 

формі. Потім це рівняння вирішується для довільного моменту часу (t) з 
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урахуванням початкових умов. Рівняння враховує максимальну кількість 

основних факторів і процесів, що впливають на формування якості підземних 

вод, і особливостей надходження забруднюючих речовин в річку. 

Зважаючи на складність гідрогеологічних умов об'єктів, на які 

накладаються фізико-хімічні фактори, для вирішення прогнозних завдань 

необхідна схематизація цих умов: усереднюються по площі і за профілем 

гідрогеологічні, фільтраційні і міграційні параметри, річка прирівнюється до 

досконалої чи недосконалої дрени в залежності від часткового або повного 

перехоплення ґрунтового потоку. 

У разі часткового перехоплення, приплив в річку забруднених підземних 

вод (бічні притоки і вертикальна складова) визначаються за формулою Чугаева 

Р.Р. [52] для розрахунку припливу води в недосконалу дрену в безнапірному 

водоносному горизонті (5.11): 
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                             (5.11), 

 

де k – коефіцієнт фільтрації, м/добу; 

   L – довжина ділянки дрени, м; 

    h1 – статичний рівень ґрунтових вод на вододілі, відлічуваний від дна 

річки, м; 

    B – відстань від дрени до вододілу, м; 

    h2 – рівень води в річці, відлічуваний від дна; 

     – відстань від дрени до річки, м; 

    qr1 і qr2 – наведена фільтраційна витрата відповідно з боку вододілу і 

річки, які знаходять за графіками [52] в залежності від  і  (5.12). 
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Причому, якщо  > 3, то qr визначається за формулою (5.13): 
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,                                          (5.13), 

 

де qr1 знаходиться за графіком [52]  по   
BT

T

3/2+
= . 

 

У цих формулах Т – потужність водоносного горизонту під дреною 

(річкою) (відстань від водоупора до дна дрени); В – ширина дрени. 

Аналіз формули (5.11) дає підставу вважати, що бічний приплив в дрену 

характеризується складовими типу h2/2B, а приплив в дрену з боку її дна, – 

складовими типу hqr. 

Стосовно до нашого випадку недосконалою дреною є річка, приплив в неї 

зі сторони берегів відповідає притоку з боку забрудненої ділянки, а приплив з 

боку вододілу відповідає притоку з боку берега річки, на якому відсутнє 

джерело забруднення (рисунок 5.1). 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Схема притоку в «недосконалу» дрену 
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Таким чином, величина бічного припливу забруднених ґрунтових вод з 

боку берега буде (5.14): 

2

2

2
3

h
kLq =                                                  (5.14) 

 

Через дно річки (вертикальна складова) (5.15): 
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Величина бічного припливу незабруднених ґрунтових вод (5.16): 

 

B

h
kLqH

2

2

1=                                           (5.16) 

 

Сумарний приплив в дрену-річку складе (5.17): 

 

В

H qqqq др3др ++=                                        (5.17) 

 

У формулах (5.12 - 5.17): 

 

h1 – потужність водоносного горизонту, яка відлічується від дна річки на 

вододілі, м; 

B – відстань від вододілу до незабрудненого берега річки, м; 

h2 – рівень рідини в накопичувачі, відрахований від дна річки, м; 

  – відстань від річки до накопичувача, м. 

Якщо річка є досконалою дреною, приплив забруднених підземних вод 

становитиме (5.18): 

R

H
LKq =                                           (5.18) 
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У нашому випадку: 

q – сумарний приплив води в річку, м3/сек; 

L – довжина ділянки річки, м; 

k – коефіцієнт фільтрації водоносного пласта, м/доб; 

H – потужність безнапірного водоносного пласта, м; 

R – радіус депресійної воронки, утвореною річкою-дреною в дзеркалі 

ґрунтових вод, м. 

Вплив забрудненого підземного стоку на зміну якості води в річці 

оцінюється за формулою (5.19): 

p

дрдр

q

qC
Cp =                                          (5.19) 

 

де 
pC  – зміна концентрації забруднюючих речовин в річковій воді, 

обумовлене розвантаженням забрудненого підземного стоку, мг/дм3; 

Cдр – концентрація забруднюючих речовин в підземних водах, мг/дм3; 

qдр – приплив забруднених підземних вод в річку, м3/сек; 

qp – витрата річки, м3/сек. 

Якщо відлік часу вести від початку функціонування джерела забруднення, 

вважаючи параметри, що входять в розрахункові залежності, незмінними, 

можна розрахувати прогнозні значення показників якості грунтових вод у русла 

річки на ретроспективу (1, 2 …п років). 

Значення початкових концентрацій можна, для полегшення розрахунків, 

приймати рівними нулю, враховуючи розведення ґрунтових вод під час 

щорічних паводків і малі значення фонових величин в природному потоці 

ґрунтових вод в порівнянні з вмістом їх в забрудненому (Сσ>Се). 

Зіставляючи розрахункові дані за якістю ґрунтових і поверхневих вод на 

терміни, які цікавлять (в тому числі - на ретроспективу) з наявними натурними, 

отриманими в процесі проведення польових досліджень, можна оцінити 

адекватність запропонованої моделі процесу забруднення ґрунтових і річкових 

вод, тобто зробити верифікацію моделі. 
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Вихідними даними для визначення гідрогеологічних параметрів, 

необхідних для кількісних оцінок і прогнозних розрахунків з метою охорони 

підземних і річкових вод, слугують матеріали натурних, польових, дослідно-

фільтраційних досліджень і розрахункові величини.  

 

 

5.4  Методи ліквідації рідких та розчинених нафтопродуктів з 

гідролітосфери в залежності від геолого-гідрогеологічних умов 

 

Можливі варіанти реалізації технологічних схем вилучення рідких 

нафтопродуктів та оцінка їх ефективності 

 

 

Існуючі технології вилучення  скупчень рідких нафтопродуктів 

передбачають такі умови їх ліквідації: 

– спільне використання водозниження спеціальними свердловинами і 

водовідбору очисними свердловинами, і на тлі його - відбір рідких 

нафтопродуктів. (Технологія найбільш продуктивна); 

– робота системи тільки очисних свердловин, з яких відбувається 

селективний відбір води і рідких нафтопродуктів. (Технологія менш ефективна 

(в 1,5-5 разів), але більш доступна на дрібних об'єктах); 

– відбір тільки рідких нафтопродуктів  з очисних свердловин. 

(Ефективність залежить від колекторних властивостей ґрунтів, але за інших 

рівних умов   на порядок і більше поступається попередній). 

В залежності від геолого-літологічної будови та гідрологічних умов 

конкретних територій гідрогеологічних районів України, з метою ліквідації 

нафтопродуктового забруднення водного середовища можуть бути використані 

наступні технологічні рішення.  

Плаваюча лінза нафтопродуктів є головною частиною, ядром усієї області 

нафтопродуктового забруднення підземних вод.  
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При виявленні плаваючої лінзи нафтопродуктів передусім мають бути 

передбачені заходи щодо її локалізації та ліквідації (скорочення її розмірів). Це 

досягається шляхом вилучення із неї рідких нафтопродуктів. Дані інженерні 

заходи покращують екологічну обстановку. 

В залежності від геолого-гідрогеологічних умов, використовуються різні 

способи вилучення нафтопродуктів з плаваючої техногенної нафтової лінзи. 

Вибір того чи іншого способу залежить від потужності  лінзи, потужності 

ґрунтових вод під лінзою, глибини залягання лінзи, літології (а отже, 

фільтраційних властивостей) нафтопродуктовмісних і водомістких порід. 

При цьому в розробленій методиці розглядаються наступні способи 

вилучення нафтопродуктів із плаваючої лінзи:  

1) площинна система одиночних свердловин, обладнаних фільтрами на 

шар нафтопродуктів;  

2) площинна система кущів спарених свердловин: верхня свердловина у 

шарі нафтопродуктів, нижня свердловина у шарі підошовних вод;  

Вибір умовної одиничної системи, проводиться з урахуванням можливого 

способу відбору нафтопродукту (забезпечує переривчастий відбір 

нафтопродукту, що включає поперемінні відкачування і зупинку свердловини);  

Система ярусно розташованих свердловин, з яких верхня свердловина 

відбирає нафтопродукт, а нижня – підошовну воду, забезпечує безперервний 

відбір нафтопродуктів.  

1) Площинна система одиночних свердловин у шарі нафтопродуктів 

доцільна у разі досить великої потужності лінзи та невеликої потужності шару 

підошовних вод (або повної відсутності останнього). При цьому, 

експлуатаційна свердловина на шар нафтопродуктів обладнується фільтром у 

верхній частині лінзи. Це робиться для того, щоб усунути момент часу, коли до 

фільтра свердловини відбудеться підтягування підошовних вод. 

Умови роботи експлуатаційної свердловини визначаються вимогами до 

якості продукту, що видобувається. Якщо ставиться завдання отримання 

чистого нафтопродукту без домішки води, то свердловина працює до часу 
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підтягування знизу підошовних вод, які утворюють водяний "купол" з 

вершиною біля підошви фільтра. Після цього свердловина зупиняється на 

якийсь час, щоб водяний "купол" опустився. Час, необхідний для опускання 

"купола", визначається розрахунком. З моменту відключення першої 

експлуатаційної свердловини вводиться в експлуатацію друга свердловина, яка 

через деякий час зупиняється з тієї ж причини, і підключається третя 

свердловина і т.д.  

При цьому відбувається почергове включення та відключення 

експлуатаційних свердловин. Кількість експлуатаційних свердловин 

визначається співвідношенням часів роботи та зупинки свердловини, 

необхідною добовою продуктивністю усієї системи та заданим часом 

спрацювання лінзи. 

Час роботи свердловини протягом одного циклу приблизно дорівнює часу 

підтягування підошовних вод до вибою недосконалої свердловини. Час 

підтягування підошовних вод до свердловини визначається за формулою (5.20) 

[51]: 

 

𝑇 =
2𝜋𝑛(ℎ𝐻−𝑙)3)

3𝑄(1−
1

𝛽
)

,                                        (5.20) 

 

де п – пористість порід горизонту ґрунтових вод;  

l – довжина фільтра свердловини, що відкачує, м;  

ß – коефіцієнт, що залежить від величини і = l / H;  

Н – сумарна потужність шару нафтопродукту і підошовної води, м, 

величина Р визначається в залежності від і : 

 

і 0,05-0,1 0,1- 0,2 0,2- 0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 

ßср 2 1,7 1,4 1,3 1,1 
 

Час опускання "купола" підошовних вод приблизно оцінюється за 

формулою [51]: 
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𝑡 =
ℎ𝐻𝑛𝐺

𝑘(
𝛾𝐵
𝛾𝐻

−1)
 . 𝑙𝑛

(1−𝑧1/ℎ𝐻)

(1−𝑧2/ℎ𝐻)
                                  (5.21) 

 

де ᵞв> ᵞн ~ щільність відповідно води та нафтопродукту;  

G – емпіричний коефіцієнт, приблизно рівний 1,5;  

z1 – початкова точка, з якої починається опускання "купола";  

z2 – кінцева точка, до якої опустився "купол". 

 

Якщо товщина нафтопродуктового шару невелика і, навпаки, значна 

товщина шару підошовних вод, то при відборі нафтопродуктів розглянутою 

вище системою свердловин відбувається швидке підтягування підошовної води 

і експлуатаційну свердловину доводиться відключати через короткий час її дії. 

Експлуатаційні свердловини працюють із невеликим дебітом, значно зростає їх 

кількість. 

2) Більш надійним та ефективним, незалежно від потужності лінзи та 

грунтових вод, є відкачування нафтопродуктів системою спарених свердловин. 

Кущ спарених свердловин складається з розташованих в одній точці двох 

експлуатаційних свердловин:  

– верхня свердловина розташовується у шарі нафтопродуктів,  

– нижня – у шарі підошовних вод. При одночасній (спареній) роботі цих 

свердловин між ними по вертикалі утворюється горизонтальний 

гідродинамічний вододіл; нижня свердловина розташовується під цим 

вододілом, верхня свердловина над ним (рисунок 5.2). 

У цьому випадку вся пластова рідина, що знаходиться над вододілом, 

надходитиме у верхню свердловину, а рідина нижче вододілу - в нижню 

свердловину. Положення вододілу по вертикалі залежить від співвідношення 

витрат верхньої та нижньої свердловин. Співвідношення витрат цих свердловин 

визначається потужностями шарів нафтопродукту та підошовної води, 

фільтраційними властивостями порід верхньої та нижньої зон. Підбирається 

таке  співвідношення  витрат,  коли  гідродинамічна   водо роздільна    площина 

співпадатиме з межею поділу шару нафтопродуктів та шару підошовних вод. 
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Рисунок 5.2 – Схема відбору  нафтопродуктів з техногенної лінзи 

системою ярусних свердловин (нафтопродуктовою та водною) 

 

Тоді до верхньої свердловини надходитиме практично лише 

нафтопродукт, а до нижньої свердловини — підошовна вода.  

Система спареного відкачування дозволяє відбирати нафтопродукт без 

зупинки верхньої експлуатаційної свердловини, тобто спарена система працює 

безперервно. В результаті скорочується час вилучення нафтопродукту з 

плаваючої лінзи і збільшується кількість нафтопродукту, що вилучається. 

 

Для того, щоб запобігти підтягуванню підошовної води до верхньої 

нафтопродуктової свердловини у разі роботи спареної системи свердловин, 

площина гідродинамічного вододілу повинна збігатися з нижньою межею шару 

нафтопродукту. В умовах однорідного за фільтраційними властивостями 

водоносного горизонту таке положення гідродинамічного вододілу досягається, 

якщо співвідношення дебітів Qн (верхньої, нафтопродуктової свердловини) і QB 

(нижньої, водної свердловини) пропорційно потужностям нафтових шарів і 

підошовної води, тобто: 
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𝑄𝐻

𝑄𝐵
=

ℎ𝐻

ℎ𝐵
 ,                                                     (5.22) 

 

де QН – витрата відкачування нафтопродуктів, м3/доб.; 

QВ – витрата вилучення води, м3/доб.; 

hН – потужність нафтового шару, м; 

hВ – потужність підошовної води, м. 

 

VІ Удосконалена технологія ліквідації скупчень (лінз) рідких 

нафтопродуктів і локалізаціїї осередку забруднення ґрунтових вод 

розчиненими нафтопродуктами розроблена та реалізована на конкретному 

об’єкті 

 

6.1 Розробка удосконаленої технології селективного вилучення 

нафтопродуктів з гідролітосфери з підтвердженою ефективністю при 

реалізації на на конкретному об’єкті 

 

6.1.1 Конструктивні особливості очисних свердловин 

 

 

Авторами сумісно с фахівцями ДП «Український головний виробничий 

НДІ інженерно-технічних та екологічних вишукувань» (УКРГІІНТІЗу) 

запропонований і реалізований на КНПЗ удосконалений варіант селективного 

відбору рідких нафтопродуктів та забруднених грунтових вод з однієї і тієї ж 

очисної свердловини [54, 55, 56, 57, 58]. 

Очисні свердловини розкривають верхню частину водоносного 

горизонту, причому, їх конструкції передбачають розташування робочої 

частини фільтра частково в насиченій зоні, частково в зоні аерації, в інтервалі 

коливання рівня ґрунтових вод. Цим забезпечується безперешкодне 

надходження у свердловину рідких нафтопродуктів, скупчення яких 

приурочене до вільної поверхні ґрунтових вод (рисунок 6.1).  
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Функціонування очисних свердловин забезпечується схемою, що 

складається з двох насосів, один з яких призначений для відкачування води, 

інший для відкачування нафтопродуктів. Для автоматизації процесу 

відкачування у схемі передбачені датчики, що контролюють положення рівнів 

нафтопродуктів і води в свердловині та сигнали, що подаються на автоматичну 

систему управління  - сигнали включення-вимкнення насосів при накопиченні 

та завантаженні нафтопродуктів і ґрунтових вод. 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Принципова схема способу відкачування рідких 

нафтопродуктів зі свердловини в умовах формування депресійної вирви на 

поверхні ґрунтових вод: 1 – фільтр свердловини; 2 – насос для відкачування 

води; 3 – насос для відкачування нафтопродуктів; 4 – датчики рівня 

нафтопродуктів; 5 – датчики рівня води; 6 – вільна поверхня нафтопродуктів; 7 

– наведений динамічний рівень; 8 – межа розділу вода-нафтопродукт; 9 – 

скупчення рідких нафтопродуктів. 
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У цьому полягає принцип так званого «селективного» відкачування 

нафтопродуктів та забруднених підземних вод, на якому засновано більшість 

існуючих технологій видалення скупчень рідких вуглеводнів із водоносних 

горизонтів. 

Гравітаційні вуглеводні, потрапляючи в зону впливу очисної 

свердловини, під дією гідравлічного градієнта спрямовуються в свердловину, 

де їх накопичення та відкачування контролюється системою поплавкових 

датчиків за положенням вільної поверхні рідини. 

Принцип роботи очисних свердловин також полягає у відкачуванні води і 

створенні депресійної воронки. Слід відзначити, що в залежності від 

фільтраційних властивостей вміщуючих порід, депресійна воронка може бути 

локальною, тобто мати невеликий радіус. В умовах суглинистих вміщуючих 

порід він може складати дещо більше 10 метрів. Таку ситуацію необідно 

враховувати при плануванні установок СІЗ. 

 

 

6.1.2 Методи забезпечення безперебійної роботи очисних свердловин 

 

 

В ході експлуатації реалізованої системи інженерного захисту СІЗ на 

КНПЗ були відмічені деякі недоліки у роботі обладнання очисних свердловин, 

які затрудняли та сповільнювали роботу системи. По-перше, застосування 

автономних, незалежних один від одного датчиків та блоків управління 

відкачуванням води та нафтопродуктів призводить до неузгодженої роботи 

насосів у режимі частих включень та вимкнень.  

Такий режим роботи несприятливо позначається на насосному 

устаткуванні, а також викликає різкі, стрибкоподібні навантаження на робочу 

зону свердловин, що може призвести до їх руйнування. 

 По-друге,  застосування  рухомих  деталей   (поплавків)  у    конструкції 
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датчиків рівня нафтопродуктів робить систему вразливою до механічних 

домішок, які осаджуються на поплавцях і напрямних стрижнях і зрештою 

ускладнюють реагування датчика на зміну рівня в свердловині. 

Численні спостереження за положенням рівнів води та нафтопродуктів у 

свердловинах, дозволили встановити закономірності, що стали основою 

розробки ефективнішого способу автоматичної відкачування нафтопродуктів 

[61,62]. У розробці способу використовували особливості зміни положення 

водовуглеводневого контакту в свердловині при накопиченні - скачуванні 

нафтопродуктів. 

Відомо, що при малому зниженні рівня в безнапірному водоносному 

горизонті (менше 20% потужності горизонту), співвідношення дебіту 

свердловини та зниження в ній описуються залежностями, розробленими для 

напірних водоносних горизонтів [54, 55]. Згідно з цими залежностями, за 

сталості дебіту свердловини, зниження, а отже, і динамічний рівень, 

залишаються постійними.  

При потужності водоносного горизонту близько 25,0 м, пониження, 

викликане роботою очисної свердловини, становить в середньому 1 м, що не 

перевищує 5 % потужності горизонту. Отже, у процесі відкачування води з 

постійним дебітом, у свердловині через деякий час встановлюється постійний 

динамічний рівень, що призводить до формування стабільної депресійної 

воронки, що сприяє припливу гравітаційних нафтопродуктів в свердловину з 

забрудненого простору. 

В результаті накопичення нафтопродуктів у свердловині збільшується 

товщина їх шару. У цьому випадку збільшення товщини шару нафтопродуктів 

h0 відбувається за рахунок збільшення її складових h та z, лінією розділу для 

яких в умовах відкачування, є наведений динамічний рівень (рисунок 6.2). 

Користуючись співвідношеннями величин h і z, приймаючи середні значення 

щільності води та нафтопродуктів, робиться висновок, що при одній і тій же 

зміні товщини шару нафтопродуктів, амплітуда зміни величини h (тобто 

положення вільної поверхні нафтопродуктів) в чотири рази менше амплітуди 



 

 

180 

 

зміни величини z (положення межі розділу вода-нафтопродукт). Отже, 

більшість існуючих способів відкачування нафтопродуктів, заснованих на 

контролі зміни положення вільної поверхні нафтопродуктів, малочутливі до 

зміни товщини шару забруднення.  

 

 

6.2  Автоматичний контроль положення приведеного динамічного 

рівня 

 

 

Вибраний для удосконалення технології спосіб ґрунтується на контролі 

накопичення нафтопродуктів у свердловині шляхом відстеження положення 

межі розділу вода-нафтопродукт, що змінюється в процесі відкачування.  

На рисунку 5.4 відображено динаміку зміни положення вільної поверхні 

вуглеводнів, а також межі поділу рідин у свердловині, обладнаній насосами для 

відкачування води та нафтопродуктів. Для успішної реалізації запропонованого 

способу необхідне дотримання кількох умов.  

По-перше, насос для відкачування води повинен працювати безперервно, 

з незмінною продуктивністю, і забезпечувати формування стабільного 

динамічного рівня свердловини. 

По-друге, насос для відкачування нафтопродуктів потрібно 

розташовувати в свердловині нижче наведеного динамічного рівня з таким 

розрахунком, щоб додаткове зниження, викликане його роботою, не призвело 

до осушення приймальної частини насоса.  

Нерухомі контактні датчики верхнього та нижнього рівнів, що фіксують 

положення межі розділу струмопровідної води та діелектричної вуглеводневої 

рідини, потрібно розміщувати нижче ніж приймальна частина насоса для 

відкачування нафтопродуктів (рисунок 6.2). 

Реалізація способу здійснюється в кілька стадій, які при встановленні 

стабільного режиму повторюються, чергуючись одна за одною у робочому 
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циклі процесу відкачування нафтопродуктів. Так, рисунок 6.2 (а) ілюструє 

формування стабільного динамічного рівня внаслідок відкачування води зі 

свердловини. Утворення депресійної воронки (вирви) сприяє припливу в 

свердловину гравітаційних нафтопродуктів, потужність шару яких поступово 

зростає. 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Принципова схема реалізації способу автоматичного 

відкачування рідких нафтопродуктів зі свердловини, заснованого на зміні 

положення межі розділу вода-нафтопродукт: 1 – фільтр свердловини; 2 – насос 

для відкачування води; 3 – насос для відкачування нафтопродуктів; 4, 5 – 

контактні датчики верхнього та нижнього рівнів відповідно; 6 – вільна 

поверхня нафтопродуктів; 7 – межа розділу вода-нафтопродукт; 8 – наведений 

динамічний рівень; 9 – скупчення рідких нафтопродуктів 

 

Збільшення потужності шару нафтопродуктів викликає зміщення межі 

розділу рідин вниз, що продовжується доти, поки межа розділу досягне датчика 

нижнього рівня (рисунок 6.2 (б). При цьому за рахунок діелектричних 

властивостей нафтопродуктів відбувається розрив електричного ланцюга на 
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нижньому датчику, в результаті чого надходить сигнал включення насоса для 

відкачування нафтопродуктів.  

 

Наступне відкачування призводить до зменшення шару забруднення в 

свердловині, що у свою чергу викликає відновлення та підйом межі розділу 

нафтопродукт-вода, яке триває до досягнення датчика верхнього рівня (рисунок  

6.2 (в). При цьому замикання водою електричного кола на верхньому датчику 

сигналізує про відключення насоса для відкачування нафтопродуктів. Після 

цього накопичення нафтопродуктів у свердловині відновлюється і знову 

переходить у стадію (б). 

 

Запропонована технологія пройшла апробацію безпосередньо на території 

КНПЗ на ділянці, де сформувалась лінза рідких нафтопродуктів потужністю до 

3,5 м. В ході реалізації запропонований спосіб показав свою високу 

ефективність, простоту в обслуговуванні, а також економічність за рахунок 

меншої вартості технічних засобів для його реалізації ніж при використанні 

інших способів.  

 

Важливим питанням екологозахисних робіт при реалізації запропонованої 

технології є створення системи контролю ефективності процесу санації і 

забезпечення його керованості, тобто моніторингу. Чітких вказівок щодо 

щільності мережі в публікаціях і нормативних документах, стосовно даного 

виду робіт, автори  не зустріли. 

 

Практика робіт показала, що в районі проммайданчиків і в їх межах 

необхідно від 1,8 до 2,5-3 точок отримання інформації на гектар [56,61,62]. При 

одношаровому розрізі в кожному пункті обладнується одна свердловина, при 

двошаровому з формуванням скупчення у верхній суглинистій частини - дві: 

одна - на нижній, більш проникний шар, друга - на верхню частину розрізу, що 

містить скупчення РНП. 
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6.3  Розробка методу визначення величини гранично-допустимих 

техногенних навантажень на підземні води при ліквідації скупчень рідких 

нафтопродуктів для обґрунтування заходів з охорони поверхневих вод  від 

забруднення підземним стоком  

 

 

Визначення величини гранично-допустимих техногенних навантажень на 

підземні води в межах скупчень рідких нафтопродуктів необхідне для 

обґрунтування заходів з  охорони річок від забруднення  підземним стоком. 

Забруднені підземні води можуть сприяти забрудненню річкових вод, 

потрапляючи в контур дренування річки.  

Дренажний вплив річки визначає гідрогеологічну ситуацію на території, 

де простежується площа її водозбору і зазвичай в зону її дренуючого впливу та 

в зону впливу її притоків потрапляють території розміщення об'єктів, які є 

джерелами забруднення підземних вод, в тому числі - проммайданчиків в 

цілому, на площі яких формуються лінзи рідких нафтопродуктів.  

Параметрами основних чинників формування забруднення підземних вод 

є інтенсивність інфільтрації розчинених нафтопродуктів в осередку 

забруднення - у межах сформованих лінз рідких нафтопродуктів (W3), 

концентрація нафтопродуктів в забруднених водах, які інфільтруються (С3) і 

величина підземного притоку до річки (Q=Vkhk)  (приплив за рахунок статичних 

і динамічних ресурсів) або величина підземного живлення річки. 

При обґрунтуванні заходів щодо захисту річок, важливе значення має 

ступінь очищення підземних вод і допустимі витрати нафтопродуктів, які 

профільтрувалися в підземні води.  

Для визначення величини гранично-допустимих техногенних 

навантажень на ділянках екологічного ризику (в межах сформованих лінз 

рідких нафтопродуктів), авторами розроблена методика балансових 

розрахунків. Надійність результатів розрахунків, виконаних за цією методикою, 

можна підтверджувати натурними даними. 
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З метою визначення частки участі рідких та розчинених нафтопродуктів в 

водопритоках до річки, а також для визначення частки привносу в річкові води 

нафтопродуктів, на ділянці по лініях току підземних вод від осередка 

забруднення підземних вод (ділянки екологічного ризику), до об'єктів, що 

охороняються (контрольних створів річок), виділяються розрахункові блоки з 

відповідними зонами, наведеними на рисунку 6.3. 

 

 

CkVk hk 

L 

 

Осередок 

забруднення 
Зона транзиту 

Зона 

розванта- 

ження 

CинфWинф 

 С3W3 

CeVe 
L3 

hH hk 

Рис.1. Схема формирования баланса загрязняющих веществ в 

выделенном объеме грунтового потока. 

 

 

Рисунок 6.3 – Схема формування балансу забруднюючих речовин в 

виділеному обсязі ґрунтового потоку (від осередку забруднення - до зони 

розвантаження) 

 

Баланс речовин в наведених блоках в загальному вигляді описується 

таким рівнянням (6.1): 

 

kkkинфинфHee VhCLWChVCLWC =++333                              (6.1) 

 

де: C3,W3 - відповідно концентрація нафтопродуктів (мг/дм3) в 

забруднених водах, які інфільтруються і інтенсивність інфільтрації (м/доб.); 

kинфe CCC ,,  - концентрації забруднюючих речовин відповідно в 

природному потоці підземних вод, в атмосферних опадах і в контрольному 

створі, мг/дм3; 

инфW    - величина природного інфільтраційного живлення, м/добу; 
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 ke VV ,   - швидкість потоку на вході і виході розрахункового блоку, м/добу; 

kH hh ,  - потужність водоносного горизонту в районі осередку забруднення  

і в розрахунковій точці, м; 

LL ,3  - довжина області фільтрації відповідно в осередку забруднення і до 

розрахункової точки, м; 

kH hh ,  - потужність водоносного горизонту в межах осередку забруднення і 

в розрахунковій точці, м; 

 LL ,3   - довжина області фільтрації відповідно в осередку забруднення і 

до розрахункової точки, м. 

Рішенням цього рівняння по відношенню до С3  буде (6.2): 

 

33

3
LW

LWChVCVhC
C

инфинфHeekkk −−
=  ,                                (6.2) 

 

що являє собою допустиму інтенсивність сумарного техногенного 

навантаження. 

При прийнятті початкових умов (Се = Синф =0; Wинф = const) (6.3), 

 

k

kk C
LW

Vh
C

33

3 =                                                     (6.3) 

 

Рішенням цього рівняння по відношенню до Ск   буде (6.4): 

 

                               СзWз Lз + CeVehн + CинфWинф L 

                                                     hkVk  

 

При прийнятті початкових умов (Се = Синф =0; Wинф = const) (6.5), 

 

                                                  Wз Lз 

(6.4) Ск  = 

(6.5) 
Сk = С3 
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                                                   hkVk 

 

Аналізуючи залежність (6.5) можна зробити наступний висновок: 

техногенне навантаження на підземні води визначається:  

- максимально можливою (екологічно прийнятною для конкретних умов) 

гранично допустимою концентрацією розчинених нафтопродуктів в підземних 

водах в осередку забруднення при їх вилученні;  

-  техногенне навантаження в районі об'єктів, що охороняються (річки та 

водойми)  залежить від їх відстані до осередку забруднення (в нашому випадку 

– від розташування скупчень рідких нафтопродуктів на  проммайданчиках).  

-  концентрація розчинених нафтопродуктів в контрольних створах (на 

межі розвантаження підземних вод в річку) при сформованих техногенних 

умовах буде дорівнювати: 

kk

k
Vh

LW
С 33= C3                                           (6.6) 

 

В зв’язку з особливостями фізико-химічних властивостей  

нафтопродуктів, які піддаються процесам деструкції в часі, для запасу 

надійності розрахункових  величин, значення концентрацій на виході з 

розрахункових блоків  доцільно визначати в відносних величинах (долях 

одиниці). Для цього вміст нафтопродуктів в забруднених водах, що 

інфільтруються в межах лінзи рідких нафтопродуктів, рівний максимальній їх 

розчинності, приймемо рівним 1,0 (Сз = 1).  

Тоді вираз (6.6) прийме вигляд (6.7): 

 

                                                         Wз Lз 

                            hkVk                                                                                    (6.7) 

 

Величина відносної концентрації визначається відношенням (6.8):  

 

Сk = Сk/С3                                                    (6.8)  

Сk   =     
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де Сk - відносна концентрація нафтопродуктів в підземних водах в точці 

контролю (долі одиниці), мг/дм3;  

      Сk - концентрація нафтопродуктів (мг/л) в цій точці, мг/дм3;    

      С3 - концентрація нафтопродуктів, рівна  їх розчинності (R ), мг/дм3. 

Розрахункова концентрація буде рівна: 

 

Ck = Ck  R                                                (6.9)  

 

де  R - максимальна розчинність  нафтопродуктів, (мг/дм3). 

 

Максимальна розчинність нафтопродуктів (R) складає  470 мг/дм3; 

мінімальна – 15 мг/ дм3 [50, 60].  

Зрозуміло, що результати приведених розрахунків концентрацій 

нафтопродуктів в розрахункових точках  мають запас надійності, який 

перекриває як можливі помилки моделювання, так і похибки в визначенні 

других параметрів, що використовуються в розрахунках. Однак, вони можуть 

підтвердити необхідність  реалізації заходів  з охорони підземних та 

поверхневих вод – ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів і відновлення 

якості підземних вод в населених пунктах (якщо їх реабілітація не відбудеться в 

результаті ліквідації або локалізації осередку забруднення).  

Розроблена методика дозволить обґрунтувати і скоригувати вихідні 

параметри при реалізації заходів з охорони підземних і поверхневих вод, а саме 

– при виборі технології ліквідації лінз рідких нафтопродуктів. 

 

 

6.4  Аналіз умов для ефективної роботи технологічних схем 

вилучення рідких нафтопродуктів та підземних вод 

 

 

При селективному відборі  рідких нафтопродуктів з однієї і тієї ж очисної 

свердловини, у початковий період роботи та стабілізації режимів 
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нафтопродуктової і водяної секцій при інтенсивному припливі забруднених 

ґрунтових вод, будуть складатись умови близькі до найменш сприятливих. 

В окремих випадках, при дуже сильному забрудненні ґрунтів зони аерації 

і інтенсивній інфільтрації нафтопродуктів з поверхні, в початковий період 

роботи по  наведеній вище технологічній схемі, вміст розчинених НП в 

підземних водах, які відкачуються, може бути максимальним. Через деякий час 

вміст розчинених НП буде знижуватись з окремими підвищеннями в періоди 

інтенсивного інфільтраційного живлення підземних вод.  

Нафтопродуктовіддача в процесі санації при звичайній роботі СІЗ, 

повинна оцінюватись за даними моніторингових досліджень.  

Істотним для ефективної роботи СІЗ є відносно висока  

нафтопродуктонасиченість  порового простору, що вміщує рідкі нафтопродукти 

і воду.  

Згідно з результатами досліджень [55-59] вільне переміщення рідких 

нафтопродуктів починається тоді, коли їх доля перевищує 80-85%. 

Отже, першою умовою ефективного вилучення з ґрунтового масиву не 

води, а рідких нафтопродуктів, навіть при селективній технології, є 

стимулювання збереження такого співвідношення. 

Забезпечити санацію великих територій, а також територій промислових  

майданчиків, де розміщення СІЗ, неможливо і неможливе вилучення рідких 

нафтопродуктів в зв’язку зі щільною забудовою  та розміщенням технологічних  

об’єктів. Основна маса води відкачується не з верхньої, як правило суглинистої, 

частини розрізу, де знаходиться скупчення рідких нафтопродуктів, а 

відкачується системою спеціальних водознижувальних свердловин з базальної 

піщаної частини розрізу – системою керованої санації.  

У разі останньої технологічної схеми, вміст розчинених нафтопродуктів 

коливається в межах 0,06-0,50 мг/дм3, при типових значеннях 0,09-0,27 мг/дм3 

[57, 58.] 

В умовах однорідного піщаного розрізу, внаслідок більш інтенсивної 

вертикальної міграції, показники дещо гірші, але безумовно не йдуть в 
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порівняння з відстоєм нафтоводяної емульсій, як це відбувається в умовах 

змішаного вилучення нафтопродуктів одиночними свердловинами.  

Для підтримки оптимальних умов роботи СІЗ доцільне використання 

зворотних вод з водознижувальних свердловин (якщо схема СІЗ це передбачає).  

Необхідними умовами для забезпечення ефективної роботи 

технологічних схем вилучення рідких нафтопродуктів та окремо підземних вод 

є наступні: 

1) забезпечення вільного переміщення рідких нафтопродуктів шляхом 

стимулювання збереження такого співвідношення води та нафтопродуктів, 

коли їх доля перевищує 80-85%; 

2) для підтримки оптимальних умов роботи установки селективного 

вилучення нафтопродуктів доцільне використання зворотних вод з 

водознижувальних свердловин.  

Слід відзначити, що використання зворотних вод крім указаного, має ще 

один напрямок: підживлення оборотних систем технічного водопостачання на 

діючих підприємствах нафтохімічного комплексу, що економить великий обсяг 

води господарсько-питного призначення.  

Доцільно відзначити, що на ПАТ «УКРТАТНАФТА» [23, 24]  де 

реалізована технологія СВН, при нормальному перебігу виробничого циклу, 

використання зворотних вод, одержаних в результаті роботи установки 

селективного вилучення рідких нафтопродуктів,  зберігає в рік до 1,5 млн. м3 

води з природних ресурсів. 

 

 

6.5 Технічне забезпечення роботи установок селективного вилучення 

нафтопродуктів  

 

 

У технологічних схемах для відбору РНП повинні використовуватись  

вибухозахищені насоси.  
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Управління двох – або однонасосними агрегатами здійснюється АСУТП 

СОН (станція відкачування нафтопродуктів) IV покоління «Карат», що 

випускається малими серіями УМЦ «Гідротон ЛТД» згідно ТУ У2448072.001-

99 (Патенти України 28839, 28556, 29180, 74949, 77470, Патенти РФ 2155265, 

2137946, 2154191, 2302552, 2302555) [61,62]. 

Технологічні схеми системи інженерного захисту, насосного обладнання 

та систем управління побудовані за єдиним блочно-модульним принципом, що 

забезпечує максимальну варіантність просторової геометрії СІЗ, приладів і 

механізмів, перехід з одного режиму роботи на інший, або взагалі без 

перемонтажу, або з мінімальним налаштуванням для забезпечення оптимальної 

ефективності на новому режимі. 

Все обладнання, необхідне для створення і експлуатації СІЗ освоєно 

виробництвом в Україні. Можливість трансферу технологій або вже 

забезпечена,  або не представляє непереборної складності при бажанні 

співпрацювати. 

Одним із найважливіших моментів, в практиці екологозахисних робіт, є 

створення системи контролю ефективності процесу санації і забезпечення його 

керованості, тобто моніторингу. Чітких вказівок щодо щільності мережі в 

публікаціях і нормативних документах, стосовно даного виду робіт, автори  не 

зустріли. 

Практика робіт показала, що в районі проммайданчиків і в їх межах 

необхідно від 1,8 до 2,5-3 точок отримання інформації на гектар [59, 63]. При 

одношаровому розрізі в кожному пункті обладнується одна свердловина, при 

двошаровому з формуванням скупчення у верхній суглинистій частини - дві: 

одна - на нижній, більш проникний шар, друга - на верхню частину розрізу, що 

містить скупчення РНП. 

Немає жодного переконливого підтвердження факту радикальної 

ліквідації де-небудь на території країн СНД згадуваних скупчень, як 

максимально небезпечного фактора екологічних ризиків, не кажучи про 

глибоку санацію. 



 

 

191 

 

У той же час Україна має в своєму розпорядженні повний технологічний 

комплекс, спрямований на боротьбу з забрудненням РНП, від досліджень і 

проектування до будівництва, обладнання та обслуговування СІЗ. 

Вітчизняне обладнання пройшло сертифікацію, патентну експертизу і 

перевірку тривалою експлуатацією в виробничих умовах, що повністю 

виключає необхідність імпорту як технологій, так і обладнання. 

Основними перешкодами для широкомасштабних робіт є відсутність 

загальнодержавних нормативних документів, що регламентують підходи до 

вирішення даної проблеми.  

У той же час практика роботи на ряді промоб'єктів показала, що вже на 

сучасному етапі цілком можливе масове будівництво СІЗ з використанням 

запропонованих технологій і техніки. 

Для визначення територій забруднених рідкими та розчиненими 

нафтопродуктами, які потребують очищення водного середовища шляхом 

будівництва СІЗ, в роботі проведений аналіз поточного стану водного 

середовища в межах адміністративних областей України та аналіз факторів 

ризиків його забруднення  (розділи 1, 2). 

 

 

6.6 Організаційно-правові та організаційно-технічні питання 

створення та експлуатації систем інженерного захисту  

 

 

Підхід до перспектив створення систем інженерного захисту на тій чи 

іншій території безпосередньо залежить від характеру об'єкта - забруднювача: 

діючий або недіючий.  

Робота будь-якого підприємства пов'язана з нормативними і 

наднормативними втратами, тому СІЗ на таких об'єктах можуть проектуватися і 

будуватися виключно як постійнодіючі, а першочерговим завданням їх є 
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локалізація осередку забруднення, а потім ліквідація скупчень рідких 

нафтопродуктів. 

На об'єктах, які припинили функціонувати, скупчення РНП носять 

залишковий характер, і тут основним завданням стає систематичне отримання 

можливо більшого обсягу РНП, тобто просто ліквідація скупчень. 

Слід відзначити, що на початковому етапі санації вдається компенсувати 

витрати на будівництво і експлуатацію СІЗ за рахунок вилучення 

нафтопродуктів, але відбори знижуються в часі і співвідношення прибутку і 

витрат стає не на користь першої. 

Разом з тим, при використання відкачуваних вод для технологічних цілей, 

значно підвищується економічна ефективність робіт та природоохорона 

ефективність санації [72,73]. 

Слід відзначити, що в Україні відсутня нормативно-технічна база 

виконання відповідних робіт (мається на увазі відсутність загальнодержавних 

документів, що пройшли міжвідомчі узгодження і містять методичні та технічні 

нормативи, починаючи з досліджень і закінчуючи експлуатацією СІЗ та 

моніторингом процесу). Тому при проектуванні і будівництві СІЗ доцільно 

керуватися патентованими методиками та технічними засобами, які пройшли 

сертифікацію і тривалу апробацію у виробничих умовах. 

 

 


