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Спорудження комунікацій, лінійних та 
площинних об’єктів нафтогазової галузі 
пов’язане із необхідністю тимчасового вилу-
чення значних площ земель для промислового 
використання. Інтенсивність та масштаби тех-
ногенного впливу на ґрунтовий покрив зумови-
ли зростання актуальності досліджень процесів 
ґрунтоутворення поблизу промислових 
об’єктів. В процесі трансформації ґрунтів від-
буваються зміни у будові ґрунтового профіля, 
водно-фізичних та фізико-хімічних властивос-
тей. У більшості випадків техногенез територій 
нафтогазовидобутку пов’язаний із формуван-
ням денудаційних та акумулятивних форм тех-
ногенного рельєфу, порушенням цілісності 
ґрунтового покриву та активізацією ерозійних 
процесів, що призводить до його деградації. 

Розробка нафтогазових родовищ на тери-
торії Івано-Франківської області супроводжу-
ється інтенсивним техногенним впливом на 
навколишнє середовище, зокрема на ґрунти. До 
основних факторів впливу на ґрунтовий покрив 
відносять механічну трансформацію поверхні і 
забруднення різноманітними технологічними 
речовинами, а також нафтою і супутніми про-
дуктами видобутку. Серйозну екологічну за-
грозу становлять імпактні забруднення, пов’я-
зані із витоком рідин, міграцією хімічних реа-
гентів і нафтопродуктів зі шламонакопичувачів, 
розливами нафти і мінералізованих пластових 
вод при випробуванні свердловин, надходжен-
ням побутових відходів з виробничих об’єктів, 
які не мають ефективних очисних споруд. 

Вивчення проблеми техногенного впливу 
нафтовидобутку на ґрунти ландшафтів започа-

тковано в працях А.І. Перельмана (1975), 
М.А. Глазовської [1], Ю.І. Піковського (1988), 
Н.П. Солнцевої (1988). Різні аспекти техногене-
зу нафтогазоносних територій висвітлені також 
у працях В.М. Гольдберга, М.Ю. Журавля, 
В.В. Карабина [2], В. Ліппока, В. Макджила, 
О.Ю. Митропольського, М.С. Огняника, 
Р.П. Стріта, М.М. Фесенка [3, 4], А.М. Юртаєва 
та інших. Аналіз наявного наукового доробку 
українських та зарубіжних дослідників дозво-
ляє виділити декілька актуальних напрямків: 
геохімія техногенезу територій нафтогазових 
родовищ; оцінка впливу відходів нафтогазови-
добутку на ґрунти та визначення екологічних 
ризиків; раціональні технології утилізації від-
ходів; методи технічної та біологічної рекуль-
тивації порушених ґрунтів; створення систем 
екологічного моніторингу ґрунтів та підземних 
вод територій нафтогазовидобутку. 

На нашу думку, ще одним важливим аспе-
ктом, що заслуговує на увагу, є визначення 
впливу спорудження об’єктів нафтогазовидо-
бутку на водно-фізичні властивості ґрунтів те-
риторій родовищ Передкарпаття. Надходження 
забруднень не є єдиним визначальним чинни-
ком змін ґрунтового покриву територій нафто-
газовидобутку. Зміна структури, щільності, по-
ристості, водопроникності, вологотримкості 
ґрунту як наслідок механічних порушень ґрун-
тового покриву (зрізання органогенного гори-
зонту, створення насипів техногенних ґрунтів) 
також впливає на процеси трансформації уста-
леної геохімічної структури ландшафтів, зміни 
хімічного складу ґрунтів, втрату гумусу, погір-
шення водно-фізичних та обмінних властивос-
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тей. Тому вивчення особливостей ґрунтового 
покриву, який був механічно порушений, є над-
звичайно актуальним, особливо в аспектах ви-
значення його стійкості до техногенного наван-
таження та здатності до природного та штучно-
го відновлення. 

Метою нашого дослідження є аналіз виро-
бничого процесу спорудження свердловин для 
виявлення потенційно деструктивних чинників 
та експериментальне визначення інтенсивності 
прояву локальних змін водних та фізичних вла-
стивостей ґрунтів територій, на яких спорудже-
но об’єкти нафтогазовидобутку. У якості інди-
каторів техногенної зміни водно-фізичних вла-
стивостей ґрунтового покриву нами було обра-
но такі показники: структурність, щільність 
твердої фази, щільність будови, водотривкість, 
водопроникність. Дослідні ділянки розташовані 
на територіях чотирьох земельних відводів для 
будівництва свердловин Луквинського, Гвізде-
цького та Микуличинського родовищ. 

Ґрунти досліджуваної території сформува-
лись на добре дренованих елювіально-делюві-
альних відкладах — продуктах вивітрювання 
аргілітів, алевролітів та пісковиків. Переважа-
ють бурі гірсько-лісові ґрунти, середньопотуж-
ні й потужні, слабко- і сильно-скелетні на елю-
віально-делювіальних пісковиках і глинистих 
сланцях, за механічним складом — середньо- і 
важкосуглинисті, а також буроземи скалюваті й 
дерново-буроземні ґрунти. Для пологих схилів і 
високих річкових терас, покритих багаторічни-
ми луками, характерні дерново-буроземні ґрун-
ти, переважно середньо потужні, рідше мало-
потужні, часто змиті, оглеєні. В умовах волого-
го клімату під деревною рослинністю на добре 
дренованих породах для гірських ландшафтів 
основним ґрунтоутворюючим процесом є буро-
земний кислий. 

Найбільшу площу займають бурі гірсько-
лісові переважно скалюваті ґрунти. Для перед-
гірської зони характерні буроземно-підзоли-сті, 
та оглеєні ґрунти вододілів, а також болотні і 
торф’яно-болотні ґрунти річкових долин. 

У заплавах рік сформувались алювіальні 
дерново-буроземні та алювіальні лучно-буро-
земні ґрунти. Ґрунти мікро- і середньосуглин-
кові, скалюваті; їх потужність складає 0,9-1м. 
Вони містять мало гумусу та мікроелементів, 
сильнокислі (рН становить 4,1-5,3), мало наси-
чені основами, мають низьку забезпеченість 
поживними речовинами та родючість. 

Ступінь деградації ґрунтового покриву за-
лежить не лише від інтенсивності техногенного 
впливу, але й від стійкості ґрунтових індивідів, 
тобто їхньої здатності послаблювати дію зов-
нішніх чинників, підтримувати природний 
стан. Ґрунти території дослідження мають не-
велику стійкість до зовнішніх чинників, слабку 
структурну міцність. Низька буферна здатність 
та невелика насиченість основами, низький 
вміст поживних речовин зменшує їхню опір-
ність впливові фізичних та хімічних техноген-
них чинників та робить процес самовідновлен-
ня більш тривалим, оскільки не забезпечує до-
статнього живлення рослин. Низький вміст ор-

ганічних речовин зменшує водотривкість ґрун-
тових агрегатів. 

В процесі розробки родовищ відбувається 
порушення ґрунтового покриву внаслідок знят-
тя поверхневого шару ґрунту при будівництві 
свердловин, нафтозбірних споруд, адміністра-
тивно-господарських будівель тощо; при про-
кладанні підземних трубопровідних комуніка-
цій; при будівництві доріг; при рекультивації 
земель після буріння свердловин. Відповідно до 
норм відведення земель для нафтових і газових 
свердловин проектна документація передбачає 
відведення земельної ділянки під будівництво 
експлуатаційної свердловини загальною пло-
щею 2,4 га. Підготовка території до монтажу 
обладнання починається із зняття верхнього 
шару ґрунту (органічного горизонту) до глиби-
ни 0,4 м та вирівнювання майданчика. На цьо-
му етапі переважає механічне руйнування ґрун-
тового покриву: зрізається дернина, ґрунт ущі-
льнюється, руйнуються структурні агрегати, 
формується скальпований тип ґрунтового про-
філю (ацефалоґрунт). В процесі польових до-
сліджень спостерігалась деформація ґрунтових 
агрегатів, зміна типу структури (на ділянках 
інтенсивного ущільнення переважають агрега-
ти плитовидного типу структури). Вздовж доріг 
відбувається повне руйнування ґрунтових агре-
гатів і знищення структури ґрунту на глибину 
до 20 см.  

Ділянки ґрунту, які розташовані на пери-
ферії бурового майданчика, за будовою верти-
кального розрізу можна віднести до стратоґру-
нтів, які сформувались за рахунок поховання 
природного ґрунтового профілю під шаром 
ґрунтової маси в процесі будівництва відкосів 
та обвалування території. Верхня частина роз-
різу не має вираженої стратифікації, ґрунтові 
агрегати брилисті, слабкозв’зані. Забруднення 
нафтопродуктами призводить до часткової гід-
рофобізації агрегатів, що за умови порушеної 
структури ґрунтових горизонтів іноді проявля-
ється у посиленні фільтрації поверхневого сто-
ку. Оскільки сорбційні властивості техногенних 
ґрунтів знижені, то за умови посилення повер-
хневого стоку в товщі стратоґрунтів формують-
ся зони фільтрації, якими забруднюючі речови-
ни мігрують за межі території бурової або ін-
шого технологічного об’єкта. На рисунку 1 зо-
бражено умови утворення стратоґрунтів і про-
яви явищ фільтрації полютантів. Контур вказує 
на розташування зони аномальної фільтрації та 
шляхів міграції. Стрілки вказують напрям міг-
рації, який збігається із нахилом рельєфу. За-
вдяки вмісту у технологічних рідинах розчин-
них сполук заліза, ділянки аномальної фільтра-
ції можна помітити при візуальному обстежен-
ні території. Сполуки заліза, потрапляючи на 
кисневий геохімічний бар’єр, забарвлюють 
ґрунт у червоно-бурі кольори, що полегшує 
ідентифікацію.  

Знятий ґрунт складується у кагатах. Для 
зберігання родючого шару в кагатах обирають 
підвищені ділянки з нормальною дренованістю 
і малою імовірністю затоплення паводковими 
водами. Об’єм складованого ґрунту формує 
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техногенну форму рельєфу, на незадернованій 
поверхні якої можуть формуватись ділянки 
прояву ерозійних процесів.  

Територія, відведена під будівництво бу-
рової, огороджується нагірноловчою канавою і 
валом висотою 0,5-0,7 м для попередження по-
трапляння поверхневого стоку на територію 
бурового майданчика при таненні снігу і випа-
данні дощу. 

Ділянки ґрунту під буровою, агрегатним і 
насосним блоками, блоком приготування роз-
чину підсипаються гравієм. Значну частку 
площі порушеного ґрунтового покриву займа-
ють трубопроводи та дороги. Наприклад, пло-
ща земельного покриву, зайнятого під ґрунтові 
дороги Гвіздецького родовища, складає 
0,02 км2, під підземні трубопровідні комуніка-
ції загальною протяжністю 10 км – 1,42 км2, 
нерекультивованих земель після капітального 
ремонту – 0,0007 км2. Таким чином, в межах 
Гвіздецького родовища територія порушених 
земель займає приблизно 10% від загальної 
площі ґрунтового покриву. Вздовж доріг спо-
стерігаються ерозійні явища, інтенсивність 
прояву яких варіюється залежно від глибини 
занурення колії в ґрунт та кута нахилу площини 
рельєфу; за значних кутів нахилу спостеріга-
ється інтенсивна лінійна ерозія та утворення 
ярів. Ґрунт в колії ущільнюється і стає безстру-
ктурним, що сприяє його руйнуванню водними 
потоками. 

Після завершення функціонування сверд-
ловини проводять технічну рекультивацію — 
комплекс інженерних робіт, до складу якого 
входять такі операції: демонтаж і вивезення 
бурового (ремонтного) та допоміжного облад-
нання і залізобетонних виробів (плит покриття, 

фундаментних блоків тощо); розбиття моноліт-
них фундаментів, лотків, приямків та вивезення 
їх, звільнення засипання ґрунтом виїмок і вирі-
внювання поверхні; зрізання ґрунту на глибину 
його забруднення для нейтралізації можливого 
впливу на ґрунт нафти і нафтопродуктів; очи-
щення земельної ділянки від металобрухту, бу-
дівельного сміття, інших матеріалів; покриття 
вирівняної поверхні шаром родючого ґрунту 
або потенційно родючого субстрату; виявлення 
і видалення випадково залишеного металобрух-
ту та інших сторонніх предметів з метою попе-
редження можливого псування інвентаря в 
процесі майбутнього сільськогосподарського 
обробітку ґрунту. Після чистового планування 
поверхні бурового майданчика бульдозером 
наносять родючий шар ґрунту з кагатів. 

Отже, спорудження об’єктів нафтогазови-
добутку супроводжується порушенням цілісно-
сті ґрунтового покриву, впливає на структур-
ність ґрунту, що, безумовно, відбивається у 
зміні його показників фізичних та водних влас-
тивостей. 

В межах дослідних ділянок було зроблено 
24 неповних ґрунтових розрізи на глибину 
0,6 м. Ґрунти бурі гірсько-лісові та буроземно-
підзолисті. Профіль ґрунту середньо- та слаб-
кодиференційований.  

Ґрунтові розрізи закладались на ділянках, 
що не були техногенно змінені (ґрунт функціо-
нує у природних умовах) (12 розрізів) та на ді-
лянках спорудження технологічних об’єктів (12 
розрізів). На стінці розрізу у інтервалах глибин 
0-20, 20-40 та 40-60 см відбирались проби ґрун-
ту з метою визначення щільності будови, щіль-
ності твердої фази та загальної пористості згід-
но з класичними методиками [5, 6]. З комплек-

 
Рисунок 1.— Формування зон фільтрації у тілі техногенно порушеного ґрунту 
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су водних характеристик ґрунтів в якості най-
більш інформативного та зручного для визна-
чення у польових умовах показника було обра-
но водопроникність. Водопроникність ґрунту 
залежить від гранулометричного складу, струк-
турності, щільності, вологості, хімічних влас-
тивостей, тобто може бути використана як інте-
гральний показник ступеня техногенної пору-
шеності, що й зумовило наш вибір. Цей пара-
метр вимірювався за методикою [7] шляхом 
врізання у ґрунт відрізка металевої труби пев-
ного діаметра. Потім у трубу заливався відмі-
ряний об’єм води і визначався час її фільтрації. 
Одержані дані переводились у мм/хв. На кож-
ному горизонті дослід повторювали тричі для 
зменшення впливу на вимірювання сторонніх 
чинників. За кінцевий результат брали середнє 
арифметичне трьох вимірів. Результати дослі-
джень наведені у табл.1 та табл. 2. 

Із глибиною у профілі техногенно змінених 
ґрунтів значно зростає щільність будови. Це 
явище пов’язане із руйнуванням природних 
агрегатів у верхньому горизонті (0-15см) та де-
формацією агрегатів у нижніх горизонтах ґрун-
ту. Така ж закономірність спостерігається щодо 
пористості та проникності. Деформація струк-
турних агрегатів спричинила зміни порового 
простору і збільшила сумарну довжину шляхів 
фільтрації ґрунтового розчину. Ґрунтові агрега-
ти на глибині 20-30см витягнуті у горизонталь-
ному напрямку, міжагрегатний простір запов-
нений дрібноземом. При намаганні занурити 
дротяний щуп у товщу ґрунту відчувається 
опір, щуп входить на глибину 3-5 см, а потім 
починає згинатись. За наявності такого ступеня 
ущільнення можна прогнозувати зміну співвід-
ношення між твердою та газоподібною фазами, 
що неминуче призведе до порушення респірації 
ґрунту і зниження здатності ґрунту до самовід-
новлення. Щільність твердої фази ґрунту збі-
льшується на 3-5%. Водопроникність припове-
рхневих горизонтів зменшилась в 3-5 разів. Та-
кі низькі значення швидкості фільтрації води є 
передумовою розвитку ерозійних явищ на по-
хилих ділянках та створюють несприятливі 
умови для розвитку кореневої системи рослин. 
При візуальному обстеженні було виявлено, що 
на ділянках техногенно ущільнених ґрунтів у 

поверхневому шарі зменшилась кількість водо-
тривких агрегатів, що проявляється у руйну-
ванні ґрунтової структури і утворенні на повер-
хні кірки після інтенсивних опадів. Водночас, 
на ділянках формування стратоґрунтів спосте-
рігалась аномально висока водопроникність (до 
100 мм/хв), що пов’язано із надмірною розпу-
шеністю верхнього антропогенного шару, під 
яким було поховано природний ґрунтовий про-
філь. 

Результати наших досліджень дають під-
стави сформулювати такі висновки та рекомен-
дації. 

1) ущільнення та пошкодження цілісності 
ґрунтового профіля є основними чинниками 
механічної деградації ґрунтів;  

2) зміна показників водних та фізичних 
властивостей ґрунтів може бути використана як 
індикатор порушення ґрунтової структури в 
процесі спорудження об’єктів нафтогазовидо-
бутку; 

3) найбільш інформативними та простими 
для визначення змін фізичних та водних влас-
тивостей у польових умовах є показники щіль-
ності будови ґрунту та водопроникності; 

4) для запобігання вітровій та водній ерозії 
і задля підтримки біологічної активності ґрунту 
в складованому шарі, поверхню і відкоси обва-
лування слід обов’язково задерновувати бага-
торічними травами, вкривати мульчею; 

5) до і після нанесення родючого шару ґру-
нту майданчик необхідно розорати. До компле-
ксу біологічної рекультивації слід включати 
посів сидератів із наступним приорюванням 
зеленої маси. 

Перспективним є подальше дослідження 
специфічних процесів трансформації ґрунтово-
го покриву територій нафтогазовидобутку, ви-
значення параметрів ґрунтів, які були механіч-
но порушені, зокрема їхньої стійкості до техно-
генних навантажень, здатності до природного 
та штучного відновлення рослинного покриву, 
вивчення особливостей будови та функціону-
вання техногенних поверхневих утворень — 
стратоземів, техноземів тощо. 

 

Таблиця 1 — Фізичні та водні характеристики ґрунтів у природному стані 

Глибина  
залягання, см 

Щільність  
будови, г/см3 

Щільність твердої 
фази, г/см3 

Загальна  
пористість, % 

Водопроникність, 
мм/хв 

0 – 20 1,11 2,68 59,8 5 
20 – 40 1,34 2,71 51,9 9 
40 – 60 1,55 2,77 42,5 3 

 
Таблиця 2 — Фізичні та водні характеристики ґрунтів у техногенно зміненому стані 

Глибина  
залягання, см 

Щільність  
будови, г/см3 

Щільність твердої 
фази, г/см3 

Загальна  
пористість, % 

Водопроникність, 
мм/хв 

0 – 20 1,44 2,70 40,9 1 
20 – 40 1,47 2,69 41,7 4 
40 – 60 1,59 2,77 40,1 2 
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