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У статті досліджено фізико-хімічні показники 
ґрунту, забрудненого нафтогазоконденсатною  
сумішшю різної давності: 6 місяців, 12 місяців, 36 
місяців та проведено його порівняння з ґрунтом, не-
забрудненим нафтопродуктами на прикладі Полтав-
ської області. Визначено головні негативні наслідки 
впливу газоконденсату на ґрунтові екосистеми й 
зроблені висновки про придатність ґрунту для сіль-
ськогосподарського використання та можливі шляхи 
його покращання. Практична значимість роботи 
полягає в розробці концептуальних засад поліпшення 
стану ґрунтів Полтавського регіону, зокрема за ра-
хунок фітомеліоративних заходів; обґрунтуванні 
шляхи локалізації газоконденсатних виливів і віднов-
лення ґрунтів після газоконденсатних забруднень. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
внаслідок зростаючого техногенного забруднен-
ня довкілля особливого значення набуває про-
блема забезпечення екологічно безпечних умов 
існування суспільства. Масштабна антропогенна 
трансформація природних екосистем супрово-
джується зменшенням запасів природних ресур-
сів, знищенням багатьох біологічних видів, по-
дальшим погіршенням екологічної ситуації й, як 
наслідок, – погіршенням здоров’я населення.  
У той же час територія України насичена потен-
ційно небезпечними технічними об’єктами й си-
стемами, окремі її регіони мають техногенно на-
пружений і навіть кризовий стан навколишнього 
середовища.  

У державному балансі України налічується 
323 родовища запасів нафти, газу і газового кон-
денсату. Обсяг щорічного видобутку вуглеводнів 
за останні роки у середньому становив 4 млн т наф-
ти з конденсатом і 18 млрд м3 газу, що дорівню-
вало, відповідно, 10 % і 20 % обсягів цих видів 
сировини, які щороку споживає країна [11]. Су-
часним пріоритетним елементом народного гос-
подарства України вважається нафтогазовидобу-
вний комплекс, який перетворився на один із 
найнебезпечніших джерел забруднення біосфери.  

В Україні промислово розробляються близько 
200 родовищ, що є базою нафтогазової промис-
ловості. На сьогодні в промисловій експлуатації 
знаходиться 47 родовищ, експлуатуються 2 газо-
сховища. Перспективним із видобутку нафти і 
газу вважається Донецько-Придніпровський ре-
гіон, в якому зосереджено близько 85 % ресурсів 
вуглеводнів країни. Так само відкрито газові ро-
довища в Карпатах, розширюються пошуки наф-
ти на Чорноморському шельфі. Водночас вини-
кає проблема забруднення навколишнього сере-
довища газоконденсатом у процесі виробництва, 
транспортування, а також у результаті аварійних 
ситуацій, пов'язаних із механічним пошкоджен-
ням трубопроводів, зношуванням технічного 
обладнання об'єкта, а також із несанкціоновани-
ми врізаннями в нафтогазопроводи з метою роз-
крадання [8]. Основною складовою, що зазнає 
найбільш негативного впливу від нафтогазової 
промисловості, є ґрунтовий покрив, який пер-
шим приймає на себе удар під час виникнення 
аварій чи розливів. Близько 70 % території Укра-
їни займають сільськогосподарські угіддя, тому 
забруднення ґрунтів нафтою й газоконденсатом 
становлять загрозу для її регіонів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій,  
у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Проблеми та наслідки впливу паливно-
енерґетичного комплексу на складові довкілля, 
зокрема ґрунтові екосистеми, досліджувало чи-
мало як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. 
Останнім часом було опубліковано низку науко-
вих праць, що стосуються проблеми розвитку 
нафтогазовидобувного комплексу; пропонують-
ся підходи у вирішенні окремих екологічних 
проблем стосовно його експлуатації. Варто від-
мітити праці таких авторів як О. М. Алімова,  
О. І. Амоша, М. М. Ворончук, у яких висвітлю-
ються загальні екологічні проблеми паливно-
енерґетичного комплексу [1]; Ю. В. Макогона, 
Ященко Ю. П., Чилікіна А. І., Довжок Є. М., які 
розглядають дані проблеми в розрізі управління 
екологічною безпекою [7]. Також необхідно від-
значити дослідження Плешакової Е. В., Мазло-
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вої Е. А., Шагарової Л. Б., які запропонували 
екологічні рішення зниження техногенного на-
вантаження у нафтогазовому комплексі [10]. 
Водночас потребує глибшого дослідження пи-
тання щодо впливу нафтогазоконденсаних за-
бруднень на ґрунти, зокрема обґрунтування ме-
тодів відновлення забруднених ґрунтів залежно 
від тривалості й рівня забруднення. 

Мета роботи: експериментальне визначення 
основних фізико-хімічних показників ґрунту з 
різним рівнем забруднення газоконденсатної  
суміші. 

Завдання досліджень:  
- провести фізико-хімічний аналіз ґрунту, ві-

дібраного в районах розливу газоконденсату різ-
ної давності: 6 місяців, 12 місяців, 36 місяців; 

- здійснити порівняльний аналіз із ґрунтом не-
забрудненим нафтопродуктами та надати реко-
мендації щодо можливості відновлення забруд-
нених ґрунтів. 

Матеріали і методи досліджень. Проби ґрун-
ту були відібрані відповідно до вимог стандартів 
[6] у районах найбільшого забруднення ґрунту 
нафтогазоконденсатною сумішшю внаслідок 
аварій, розливів і в результаті несанкціонованих 
врізок у трубопроводи впродовж різного періоду 
часу. Еталоном для порівняння став ґрунт з еко-
логічно чистого куточка регіону Полтави, яким є 
Дендропарк. Нами були експериментально ви-
значені відповідно до методик [2–5] основні фі-
зико-хімічні показники проб ґрунту. Під час йо-
го комплексного дослідження ми визначили гіг-
роскопічну вологість ґрунту термостатичним і 
гідростатичним методами, вологоємність, густи-
ну, обмінну кислотність, вміст органічних речо-
вин, рН водної витяжки, втрати маси в процесі 
прожарювання, вміст водорозчинних солей у 
водній витяжці ґрунту, визначили її макроком-
понентний склад; окрім того ми провели якісний 
аналіз водної витяжки ґрунту з метою виявлення 
токсичних домішок, а також кореляційний аналіз 
одержаних результатів. 

Результати дослідження. Полтавська область 
розташована в центральній частині лісостепової зо-
ни України з помірно-континентальним кліматом. 
«Нафтовою» вона стала називатися, починаючи з 
1966 року, після створення об'єднання «Укрсхіднаф-
та» – нафтового центру Полтавщини та окремих 
прилеглих до неї областей. Полтавський нафтогазо-
видобувний район включає 7 родовищ, розташова-
них на території Полтавської, Дніпропетровської та 
Сумської областей (Глинсько-Розбишівське, Решет-
няківське, Лиманське, Малосорочинське, Радченків-
ське, Суходолівське, Сагайдацьке). Полтавському 
краю властива густа мережа трубопроводів, оскільки 

вона відноситься до Дніпровсько-Донецької нафто-
газоносної області. Так, виробляючи 5 % промисло-
вої продукції країни, Полтава виробляє разом із тим 
20,5 % нафти і газового конденсату й 34,8 % при-
родного газу країни. 

Актуальною проблемою області є значна за-
соленість ґрунтів: 226 тис. га орних земель із 
різним ступенем осланцювання (переважно на 
півдні області). Головною причиною цього виду 
деградації є викиди пластової води, застосування 
хімічних реаґентів у процесі буріння, обслугову-
вання свердловин та інтенсифікації видобутку. 
Наявність розвиненої промисловості підвищує 
ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій. 
Згідно з опублікованими даними відділу аналі-
тичного контролю держуправління екоресурсів 
Полтавської області, на сьогодні вміст ґумусу в 
ґрунтах області, починаючи з 60-х років минуло-
го століття, зменшився на 0,2–0,6 %. Серед  
об'єктів промисловості найбільший негативний 
вплив на стан земельних угідь в області створю-
ють підприємства нафтогазового комплексу – у 
ході будівництва та експлуатації газонафтових 
свердловин, трубопровідного транспорту та в 
разі пошкоджень трубопроводів (найчастіше на-
вмисних із метою крадіжки газоконденсату) [9].  

Об’єктом дослідження було обрано Полтавсь-
ку область, а, точніше, Диканський район, оскі-
льки йому притаманна досить густа мережа тру-
бопроводів і за результатами досліджень україн-
ських вчених відноситься до помірно забрудне-
ного району, який має ті ж екологічні проблеми, 
що і вся країна, але з певною специфікою. У ході 
роботи нами було відібрано чотири проби ґрунту 
у с. Лихачівка Диканського району Полтавської 
області: незабруднена, та три проби ґрунту в  
місцях розливу газоконденсату.  

Результати експериментального дослідження 
ґрунту представлені у таблиці. 

Результати досліджень показали, що нафтога-
зоконденсатні забруднення негативно впливають 
на фізико-хімічні, біологічні та іонообмінні по-
казники ґрунту, поскільки зміни відбуваються за 
всіма показниками: 

а) змінюється водно-сольовий баланс, що є 
основною причиною засоленості ґрунтів; 

б) зменшується ґумусова частина органічних 
речовин ґрунту. 

Можна спостерігати, що в разі забруднення 
ґрунтового покриву газоконденсатом рН зміщю-
ється в лужну сторону. В забруднених пробах 
ґрунту відбувається зростання нітрат-іонів, що 
може спричинити потрапляння їх у водоносні 
горизонти.  
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Основні фізико-хімічні показники чистих та забруднених проб ґрунту* 

Показник 

Проба № 1. 
Еталонний 

ґрунт,  
м. Полтава, 

район  
Дендропарку 

Проба № 2. 
Чистий ґрунт, 
Диканський 

район 

Проба № 3. 
с. Михайлів-
ка, 6 місяців 

(сильне 
забруд-
нення) 

Проба № 4. 
Парасо-
цький 
Ліс, 

12 місяців 

Проба № 5. 
с. Лихачівка, 

36 місяців 
(реультиваційні 

роботи) 

Визначення  
вологості ґрунту 
термостатичним 

методом 

2,8 % 1,4 % 4,2 % 3,1 % 11,7 % 

Вміст кристаліза-
ційної води 

1,21 % 5,66 % 17,4 % 5,76 % 50,5 % 

Вміст органічних 
речовин 

2,61 % 1,13 % 1,23 % 1,2 % 6,3 % 

Вміст ґумусу 2,35 % 0,96 % 1,05 % 1,02 % 5,36 % 
Втрати маси в про-
цесі прожарюванні 

6,7 % 8,19 % 23,88 % 10,06 % 68,5 % 

Вміст мінеральної 
частини ґрунту 

93,29 % 91,81 % 76,12 % 89,94 % 31,5 % 

Обмінна  
кислотність 

1,22 мл/ 
0,12 мекв 

1,4 мл 5,33 мл 1,9 мл 3,44 мл 

рН 7,81 7,6 8,40 8,55 6,85 
Загальний вміст 
водорозчинних  

солей 
108,3 мг/л 119,03 мг/л 184,29 мг/л 188,1 мг/л 407,91 мг/л 

Загальний вміст 
НСО3 

- 
50,90 мг/ 

0,835 мекв 
27,46 мг/ 

0,451 мекв 
88,473 мг/ 
1,45 мекв 

61,02 мг/ 
1,00 мекв 

48,8 мг/ 
0,80 мекв 

Загальний вміст  
СI- 

36,84 мг/ 
0,549 мекв 

31,00 мг/ 
0,455 мекв 

37,21 мг/ 
0,555 мекв 

77,6 мг/ 
1,14 мекв 

26,59 мг/ 
0,392 мекв 

Загальний вміст  
Са 2+ 

13,45 мг/ 
0,671 мекв 

9,03 мг/ 
0,451 мекв 

12,02 мг/ 
0,599 мекв 

15,03 мг/ 
0,75 мекв 

14,032 мг/ 
0,7 мекв 

Загальний вміст  
Мg 2+ 

6,601 мг/ 
0,5432 мекв 

3,65 мг/ 
0,3 мекв 

11,54 мг/ 
0,949 мекв 

8,51 мг/ 
0,7 мекв 

13,37 мг/ 
1,1 мекв 

Загальний вміст 
SO4

2+ 
8,2 мг/ 

0,1712 мекв 
33,3 мг/ 

0,695 мекв 
23,63 мг/ 

0,493 мекв 
21,14 мг/ 

0,441 мекв 
210,3 мг/ 
4,4 мекв 

Загальний вміст  
Na + 

7,836 мг/ 
0,341 мекв 

37,79 мг/ 
1,644 мекв 

11,423 мг/ 
0,497 мекв 

4,8 мг/ 
0,21 мекв 

94,95 мг/ 
4,129 мекв 

Загальний вміст 
NO3 

- 
0,3 мг/ 

0,005 мекв 
0,55 мг/ 

0,0092 мекв 
1,2 мг/ 

0,003 мекв 
1,25 мг/ 

0,0042 мекв 
6,5 мг/ 

0,108 мекв 
Загальний вміст  

Fe 3+ 
1,53 мг/ 

0,085 мекв 
0,25 мг/ 

0,014 мекв 
1,89 мг/ 

0,105 мекв 
0,17 мг/ 

0,009 мекв 
2,25 мг/ 

0,125 мекв 

Примітка: * – визначено автором 

У випадку потрапляння у ґрунт газоконденсатна 
суміш уповільнює фільтраційні спроможності 
ґрунту, що спостеріггалося під час усього експе-
рименту. Рекультиваційні роботи, що проводи-
лися в пробі №5 із метою покращання стану за-
брудненого ґрунту, призводять до створення ки-
слого середовища, що корелює із макрокомпо-
нентним складом ґрунту і може призвести до 

його засоленості. 
Висновки:  
1. Основними джерелами забруднення є наф-

тогазопроводи, газоконденсатна суміш і нафто-
газовидобувний комплекс у цілому. 

2. Стан газоконденсатних виробництв Полтав-
ської області вимагає постійного моніторингу 
стану ґрунтового покриву території. 
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3. В останні роки відбувається зменшення вмі-
сту ґумусу в ґрунтах Полтавської області. Одні-
єю з причин цієї деградації є вплив газоконден-
сатного комплексу. 

4. Потрапляння забруднень спричиняє заби-
вання пор, що призводить до повільної фільтра-
ції ґрунтового шару. 

5. Забруднення нафтогазоконденсаною суміш-
шю спричиняє зсування водної витяжки ґрунту в 
лужний бік, відбувається зміна вмісту і складу 
органічної речовини, а також якісного складу 
ґумусу. 

 

6. У забруднених пробах ґрунту відбувається зро-
стання нітрат-іонів, що може спричинити потрап-
ляння їх у водоносні горизонти; збільшення значен-
ня водорозчинних солей у забруднених пробах може 
призвести до засолення ґрунту, що саме й спостері-
гається на Полтавщині. 

7. Необхідний пошук шляхів локалізації газо-
конденсатних виливів і відновлення ґрунтів піс-
ля газоконденсатних забруднень. 

8. Необхідно дослідити можливість викорис-
тання фіторемедіації для аналізу токсичності 
ґрунту і можливості його відновлення. 
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