
Дослідження та методи аналізу № 1(18) • 2006
 

 61 

Література 
 

1. Мельник В.М., Козак Ф.В., Гаєва Л.І.. 
Про альтернативні палива поршневих двигунів 
нафтогазової галузі // Науковий вісник 
ІФНТУНГ. – 2005. – № 1. – С.137-140. 

2. Гутаревич Ю.Ф., Говорун А.Г., Корпач 
А.О., Мороз О.Г. Оцінка ефективності дода-
вання спиртових сполук до бензину // Авто-
шляхових України. – 2004. – № 3. – С. 17-19. 

 
 
 

Кроки у напрямку виконання ОВНС, тобто 
модель проведення ОВНС, відповідають її ви-
значенню по суті: процес ОВНС та його матері-
али (розділ) досліджують, оцінюють та фіксу-
ють інформацію, яка допомагає громадянам та 
державним органам вірно з’ясувати ризик та 
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Україні процес ОВНС має форму матеріалів 
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ту і сповіщення населення. А програма прове-
дення робіт з ОВНС для проектної документа-
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При розробці методики проведення ОВНС 
для об’єктів нафтогазового комплексу звертає 
на себе увагу низка особливостей даних робіт, 
які мають значний вплив на конкретне застосу-
вання процедур ОВНС. Це, з одного боку, чітка 
етапність робіт, які передбачаються типовим 
проектом розробки нафтогазового родовища, а 
з іншого, – виникнення численних суміжних 
проектів, які пов’язані з об’єктами, необхідни-
ми для забезпечення нормального функціону-
вання основних об’єктів на родовищі. Таким 
чином, процес розробки родовища може харак-
теризуватись процесами, які повторюються в 
часі або в просторі на однакових або схожих 
об’єктах, а також дуже специфічними робота-
ми, які вимагають окремого розгляду. Тому 
процес оцінки впливів розробки нафтогазових 
родовищ на навколишнє середовище є досить 
складним за змістом і потребує чіткого плану-
вання. 

У випадку розробки нафтогазових родо-
вищ додається ще й факт надзвичайного стра-
тегічного значення розвитку даного сектору 
економіки в нашій державі, яка не відрізняється 
значними запасами паливних корисних копа-
лин. Зважаючи на це, є сенс у розробці окремої 
моделі проведення ОВНС для таких проектів, 
яка розширить необхідні у даному випадку пи-
тання та виключить непотрібні з огляду на спе-
цифіку таких робіт; зосередить увагу на особ-
ливостях необхідної інформації, суті можливих 
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альтернатив, процесах і об’єктах найбільшої 
небезпечності, компонентах довкілля, найбільш 
підданих негативному впливу, та визначить 
основні напрямки розробки охоронних, захис-
них, пом’якшуючих та інших заходів.  

На основі відомостей про методику прове-
дення ОВНС загалом  [1, 2, 5] та для проектів у 
галузі нафтогазової промисловості [5] можна 
визначити загальну модель проведення ОВНС, 
яка також описується у нормах законодавства 
України [4, 6] і відповідно поширюються на 
об’єкти нафтогазопромислового комплексу. 

Першим етапом процесу ОВНС є вирішен-
ня власне питання про необхідність її прове-
дення. Розгляд процесів та об’єктів, пов’язаних 
з нафтогазовим промислом, вказує на склад-
ність та у деяких випадках значну інтенсив-
ність їх потенційного впливу на компоненти 
навколишнього середовища. Таким чином, мо-
жна констатувати, що ці процеси і об’єкти зав-
жди потребують проведення ОВНС, що і відо-
бражено в українському законодавстві, а саме у 
переліку небезпечних для довкілля видів діяль-
ності, для яких є обов’язковим проведення 
ОВНС [4]. 

Далі проводиться збір всіх важливих даних 
про природу діяльності, пов’язаної з освоєнням 
нафтогазового родовища; на основі стандартно-
го переліку питань, визначеного в нормативно-
му документі [4], виділяються ті, які необхідно 
розглянути, зважаючи на специфіку нафтогазо-
вої промисловості і конкретних робіт, а також 
визначаються розумні альтернативи запропо-
нованої діяльності; вивчається стан навколиш-
нього середовища там, де пропонується прове-
дення робіт.  

Після цього проводиться оцінка впливів та 
навантажень на навколишнє середовище, вико-
ристовуючи всі доступні методики, які поши-
рені у світі, абсолютного і порівняльного хара-
ктеру. При цьому проводиться їх класифікація 
та на основі результатів оцінки впливів викону-
ється робота з розробки заходів, які покликані 
зменшити, пом’якшити або посприяти уник-
ненню цих впливів. 

На цих двох етапах зосереджена основна 
робота з ОВНС і разом з цим – її найбільша 
складність, особливо у сфері визначення питань 
для розгляду. Законодавством встановлено чіт-
кий перелік відомостей, які необхідно зібрати і 
подати в матеріалах ОВНС. Вони включають 
підстави для проведення ОВНС, фізико-геогра-
фічну характеристику району робіт, загальну 
характеристику об’єкта проектування, оцінку 
впливів на навколишнє природне середовище, 
впливів на навколишнє соціальне середовище, 
впливів на навколишнє техногенне середовище 
та комплексні заходи щодо забезпечення нор-
мального стану навколишнього середовища і 
екологічної безпеки. Окрему увагу приділяють 
розгляду та оцінці впливів на навколишнє сере-
довище під час будівництва. Проте конкретних 
вказівок щодо виконання оцінок і збору даних у 
кожному окремому випадку нормативи не міс-
тять [6]. Тому в цій частині нами пропонується 
використання спеціально розробленої бази да-

них про основні техногенні небезпечні процеси 
та їх наслідки при нафтогазових розробках, яка 
виступає основою ефективної моделі проведен-
ня ОВНС спеціально для нафтогазоконденсат-
них родовищ.  

В основу її розробки покладений аналіз 
потенційного впливу процесів видобування на-
фти і газу на суші, що дозволив виділити його 
елементи, з якими пов’язане найбільше наван-
таження на навколишнє середовище: розвіду-
вальне і підготовче буріння, видобування (екс-
плуатація) та суміжне будівництво лінійних 
споруд та інфраструктури [5]. Одночасно від-
бувається постійна робота з відходами, яка має 
значний негативний потенціал з точки зору 
впливу на довкілля. Менша інтенсивність мож-
ливих впливів притаманна роботам, пов’язаним 
з пошуковими роботами, закриттям об’єкта. 
Відповідно, враховуючи специфіку всіх небез-
печних процесів, до найбільш уражених ком-
понентів навколишнього середовища на нафто-
газових промислах слід віднести геологічне 
середовище та ґрунти, повітряне та водне сере-
довище (особливо в частині ґрунтових та під-
земних вод), а також території з вразливими та 
особливо цінними екосистемами і соціально-
економічне середовище території видобутку. 
Ґрунтуючись на цьому, нами запропонована 
база даних, структурована за складовими тех-
ногенного впливу, результатами цього впливу, 
основними видами порушень і небезпечних 
процесів та основними видами забруднень по 
кожному компоненту навколишнього середо-
вища.  

В цю базу даних ми включили всі відомі 
нам потенційні джерела негативного впливу 
робіт з освоєння нафтогазоконденсатних родо-
вищ та їх наслідки для навколишнього середо-
вища. Внутрішня систематизація проведена за 
компонентами навколишнього середовища, а не 
за етапами чи складовими робіт, оскільки віт-
чизняні нормативні вимоги представлення ін-
формації з ОВНС передбачають викладення 
матеріалу у формі частин, що відображають 
оцінку впливів на навколишнє природне, соціа-
льне і техногенне середовище. В межах окре-
мого з цих розділів можна провести внутрішню 
структуризацію по етапах і складових прове-
дення робіт на родовищі.  

Говорячи про практичне застосування за-
пропонованої бази даних, то вона може вико-
нувати різні функції. Так, для виконання 3 
складових оцінки впливів освоєння нафтогазо-
конденсатних родовищ необхідно дослідити 
наслідки впливу всіх можливих джерел впливів 
та їх наслідків по всіх альтернативах для всіх 
аспектів навколишнього середовища. Орієнту-
ючись на базу даних, можна оцінити приблиз-
ний обсяг питань, які обов’язково необхідно 
розглянути, оцінюючи впливи розробки родо-
вища. При цьому рухатись в оцінці впливів 
можна як по етапах робіт, так і по компонентах 
природного середовища в межах кожного етапу 
планування робіт з освоєння нафтогазоконден-
сатного родовища. Звичайно, будь-який окре-
мий проект не вимагає обговорення в усіх  
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напрямках питань, що розглядаються в базі да-
них: перелік може скорочуватись, щоб відбива-
ти лише ті проблеми, які мають стосунок до 
конкретного проекту, або доповнюватись пев-
ною інформацією. Тобто, основним завданням 
є визначення головної проблематики для про-
екту Заяви про екологічні наслідки освоєння 
нафтогазоконденсатних родовищ у формі мо-
делі можна використовувати як робочу табли-
цю, включаючи до неї зауваження, пропозиції 
та доповнення, уточнення, суттєві для конкрет-
ного проекту.  

Тут слід зауважити, що наша база даних 
звертає основну увагу на питання оцінки впли-
вів на компоненти навколишнього природного 
середовища як найбільш складної системи. Що 
стосується оцінки впливів на соціальне і техно-
генне середовища, то в цих випадках перелік 
питань, які необхідно розглянути, напряму за-
лежить від конкретних умов на території родо-
вища в районі запланованої розробки. Загалом 
вони передбачають оцінку змін соціальної, 
економічної ситуації, зміни інфраструктури, а 
також вплив на стан здоров’я місцевого насе-
лення внаслідок зміни природного стану до-
вкілля і привнесеного техногенного наванта-
ження, особливо у формі забруднень і патоген-
них фізичних полів. 

Отже, за допомогою бази даних можна 
отримати орієнтований перелік питань, які не-
обхідно розглянути при проведенні ОВНС ти-
пового проекту освоєння нафтогазового родо-
вища. Це, в свою чергу, дає змогу сформулюва-
ти перелік вихідних відомостей, необхідних як 
для характеристики вихідних умов території 
проведення робіт, так і для ефективного прове-
дення оцінки потенційних впливів на навколи-
шнє середовище. Володіння такою інформаці-
єю значно полегшує планування робіт з ОВНС, 
а отже пришвидшує їх виконання. Це стосуєть-
ся не лише врахування специфіки окремих сек-
торів робіт та ефективного розподілу робочого 
часу працівників, це дозволяє приймати вмоти-
вовані рішення про професійний склад робочих 
груп заздалегідь, враховуючи питання, які не-
обхідно буде розглянути.  

При визначенні кола питань для розгляду 
та обсягу необхідної вихідної інформації слід 
враховувати деякі особливості нафтогазових 
об’єктів. Перше за все, площа робіт з розробки 
родовища може мати змінну територію: геоло-
гічні, геофізичні дослідження для пошуку пер-
спективних покладів проводяться на дуже ве-
ликих територіях, а вже виявлені поклади окон-
турюються за допомогою розвідувального і 
оціночного буріння. Експлуатаційний період не 
обмежується в просторі лише експлуатаційни-
ми свердловинами: до складу нафтових та газо-
вих промислів входять експлуатаційні, контро-
льні та нагнітальні свердловини, насосні та 
компресорні станції, внутрішні збірні лінії, 
трубопроводи, резервуарний парк, установки 
для первинної підготовки та обробки продукції 
свердловин, - всі вони здійснюють свій вплив 
на довкілля. Крім цього, різні групи впливів 
притаманні різним етапам та складовим робіт в 

тій чи іншій міри і оцінку цих впливів слід про-
водити при розгляді відповідних етапів робіт в 
частині, що їм відповідає (у випадку інтеграль-
них впливів та впливів, які тривають протягом 
всього життєвого циклу проекту, але пов’язані 
з різними джерелами). 

На основі цієї бази даних визначаються 
напрямки майбутньої роботи, в ході якої таб-
лицю, яку можна скласти відповідно до остан-
ніх 2 розділів бази даних, поступово заповню-
ють специфічною інформацією по відповідних 
питаннях, яку одержують для конкретного про-
екту освоєння родовища. В результаті отриму-
ють цілком самостійну базу даних небезпечних 
процесів та їх наслідків при конкретній нафто-
газовій розробці. Така база даних не лише до-
зволяє легко орієнтуватись в отриманих ре-
зультатах, а й робить можливим проведення 
порівнянь з іншими проектами з ключових пи-
тань, які в ній відображені. А включення нових 
даних та моделювання потенційних змін вико-
нується досить просто за такого представлення 
інформації. Варто також зауважити, що у вихі-
дній базі даних зазначені характеристики, при-
йнятні для проведення кількісної оцінки нас-
лідків негативних впливів розробки нафтогазо-
конденсатних родовищ. Кількісні показники є 
дуже важливими з для інтерпретації даних про 
величину негативних змін компонентів навко-
лишнього середовища. Такі показники повинні 
складати невід’ємну частину бази даних по ко-
жному проекту з огляду на необхідність прийн-
яття виважених рішень, а також через необхід-
ність розробки контрзаходів до негативних 
впливів проекту. 

Заходи щодо мінімізації і уникнення ви-
значених негативних впливів повинні вирішу-
вати всі проблеми, пов’язані з їх наслідками 
для всіх компонентів навколишнього середо-
вища в обсягах і формі, що відповідають визна-
ченій інтенсивності та значенню цих впливів. 
Згідно з прийнятими методиками запропонова-
ні заходи формують у групи охоронних, захис-
них, компенсаційних та відновлювальні, а в 
межах груп класифікують відповідно до ком-
понентів довкілля, на захист яких вони спрямо-
вані. В цій справі база даних допомагає враху-
вати всі небезпечні моменти і ретельно сплану-
вати відповідні заходи. База даних також може 
допомогти в розробці комплексних заходів, які 
вирішують ряд проблем одночасно, замість 
планування кількох розрізнених заходів, які 
частково дублюють один одного, а отже 
пов’язані з зайвими витратами часу і коштів.  

Загалом, коло ймовірних негативних нас-
лідків і впливів освоєння нафтогазових родо-
вищ є дуже широким. Більшості з них можна до 
певної міри запобігти за умови детального пла-
нування та успішного запровадження відповід-
них природоохоронних заходів. Всі ці відомості 
за ідеєю стають основою для прийняття рішен-
ня щодо вибору найприйнятнішої альтернативи 
реалізації запланованої діяльності, а остаточ-
ний варіант документації результатів ОВНС 
подається на державну екологічну експертизу. 
Вона виконує контроль якості документації з 



№ 1(18) • 2006 Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ
 

 64 

ОВНС, тобто оцінює повноту, точність і досто-
вірність інформації, проаналізованої і поданої у 
ОВНС, а також необхідність додаткової інфор-
мації. За результатами експертизи виконуються 
додаткові роботи для надання інформації, якої 
не вистачає, або приймається рішення про за-
провадження діяльності. 

Запорукою успішного проходження дер-
жавної екологічної експертизи згідно зі встано-
вленими нормативами та аналізом наявного 
досвіду проведення ОВНС для об’єктів нафто-
газової промисловості є забезпечення та відо-
браження в документації дотримання вимог 
нормативно-правових документів органів дер-
жавної влади та положень чинних природоохо-
ронних, санітарних і містобудівних норм; від-
повідність вимогам, пов’язаним з використан-
ням природних ресурсів, а також проблемами 
забезпечення безпечних умов життєдіяльності 
людини та експлуатаційної надійності техно-
генних об’єктів; неперевищення нормативів та 
лімітів впливів на навколишнє середовище; 
ефективність і повнота ресурсозберігаючих, 
захисних, відновлювальних, компенсаційних і 
охоронних заходів. 

Таку форму має традиційна вітчизняна мо-
дель проведення ОВНС. З іншого боку, порів-
няння нормативної вітчизняної моделі та захід-
ної дало змогу виділити сильні і слабкі сторони 
обох методик. При цьому основними елемен-
тами, які варто привнести в традиційну мето-
дику проведення ОВНС в Україні з заходу, є 
розвинута альтернативність опрацьованих про-
ектів, надзвичайно широкий допуск громадсь-
кості до матеріалів ОВНС не лише для ознайо-
млення, а й для внесення своєї частки і власне 
наявність різноманітної документації в ході 
виконання робіт.  

Альтернативність у випадку нафтогазової 
промисловості виражається у розгляді різнома-
нітних техніко-технологічних, конструктивних, 
організаційних (за часом та просторовим роз-
поділом робіт), об’ємних (в питаннях обсягу 
видобування продукції) та географічних елеме-
нтів проекту, які можна змінювати. А також 
обов’язковим з довідкової і порівняльної точки 
зору є розгляд альтернативи відмови від діяль-
ності. Але слід зазначити, що різноманіття мо-
жливих альтернатив у випадку об’єктів нафто-
газового комплексу є досить обмеженими. 
Конкретні геологічні та топографічні особливо-
сті ділянки робіт обмежують перелік прийнят-
них методів проведення робіт. Одночасно з 
цим, контури та параметри родовища суттєво 
обмежують варіанти розміщення основних, а 
відповідно і допоміжних об’єктів на промислах. 
А в частині альтернатив транспортування ви-
добутої сировини вони зазвичай зводяться до 
альтернатив прокладення траси трубопроводу, 
оскільки цей спосіб транспортування є оптима-
льним у більшості випадків.  

Що стосується публічності процедури 
ОВНС, то цей аспект в Україні є особливо не-
розвинутим. Слід усвідомлювати, що участь 
громадськості насправді є не методом заспоко-
єння і примирення громадськості з неминучим 

виконанням запланованої діяльності, а справе-
дливо вважається одним з найефективніших 
методів попередження негативних екологічних 
наслідків планованої діяльності щодо освоєння 
нафтогазових родовищ. Для цього використо-
вуються найрізноманітніші методики, але най-
ефективнішим є безпосередній контакт з людьми 
у формі зустрічей та організації інформаційних 
пунктів та спеціальних громадських рад. Цьому 
питанню в процесі виконання ОВНС слід при-
діляти особливу увагу аж до при-значення до 
складу групи експертів з ОВНС спеціального 
координатора участі громадськості. 

Однією з передумов залучення громадсько-
сті є ведення детальної документації впродовж 
всього процесу ОВНС та поширення цієї доку-
ментації для ознайомлення поза межами робочої 
групи. Якщо в українських нормах обов’язко-
вими є технічне завдання на розробку матеріа-
лів ОВНС, Заява про наміри та Заява про еко-
логічні наслідки [6], то світовий досвід рекоме-
ндує доповнити цей перелік звітами про всі ро-
бочі зустрічі, чорновим та остаточним варіан-
том матеріалів ОВНС як в повному, так і в ада-
птованому для пересічних громадян вигляді. 
Інформаційні повідомлення за допомогою ЗМІ 
також слід віднести до засобів документування 
та поширення інформації про ОВНС. 

Тому при розробці специфічної методики 
проведення ОВНС для об’єктів нафтогазової 
промисловості маємо унікальну можливість 
врахувати, по можливості, всі важливі для під-
вищення ефективності ОВНС моменти, які роз-
глядались вище. І одним з найважливіших є 
зміна статусу підпорядкованості ОВНС загаль-
ному процесу проектування не лише в нафтога-
зовій галузі, а й загалом. Тобто не результати 
ОВНС повинні залежати від потреб проекту, а 
проект повинен залежати від результатів про-
ведення ОВНС. 
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