


4. ОПИС ПРОЄКТУ 

4.1. Мета Проєкту (до 200 знаків) 

Напрацювання комплексу заходів для зменшення техногенного навантаження і захисту довкілля 

через створення системи техногенно-екологічного моніторингу і ризик-менеджменту об’єктів 

нафтогазового сектору 

4.2. Основні завдання Проєкту (до 400 знаків) 

Аналіз наслідків аварій об’єктів нафтогазовидобувної та нафтогазотранспортної інфраструктури в 

Україні та за кордоном для екології та суспільства. Дослідження технічного стану та ареалів 

забруднення навколо них. Визначення основних стресорів та ключових показників оцінки їх 

впливу. Створення науково обґрунтованої Концепції техногенно-екологічного ризик-

менеджменту об’єктів нафтогазового комплексу. 

4.3. Детальний зміст Проєкту: 

- Сучасний стан проблеми  (до 400 знаків) 

Проблема забезпечення енергетичної безпеки країни тісно пов’язана з питаннями захисту людей 

та довкілля. На усіх етапах опошукування, розвідки та розробки нафтогазових родовищ, 

видобування та транспортування вуглеводневих енергоносіїв присутній  істотний вплив на 

компоненти довкілля. Проте, відмовитися від цього – означає значно послабити, а в деяких 

секторах і втратити, енергетичну незалежність. 

- Новизна Проєкту (до 400 знаків) 

Вперше буде виконане науково-методологічне обґрунтування моделі екологічної безпеки 

процесів видобування та транспортування енергетичних вуглеводнів з поглибленою складовою 

ризик-менеджменту для об’єктів нафтогазовидобувної та нафтогазотранспортної інфраструктур 

враховуючи ймовірний вплив на соціальне середовище у складних гірничо-геологічних умовах та 

у межах екологічно чутливих територій. 

- Методологія дослідження (до 400 знаків) 

У проєкті вперше пропонується використовувати показник техногенно-екологічного ризику, який 

розраховуватиметься за показниками експлуатаційних та екологічних ризиків.  

Під час процесу оцінки екологічного ризику оцінюються фактичний та прогнозований 

потенційний вплив забруднювачів на тваринні та рослинні популяції, які займають або могли 

займати постраждалі місцевості. 

 

5. ОТРИМАНІ НАУКОВІ АБО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 2 сторінок) в 

поточному році/ в рамках реалізації Проєкту, зокрема: 

5.1. Опис наукових або науково-технічних результатів, отриманих в рамках виконання 

Проєкту (із зазначенням їх якісних та кількісних (технічних) характеристик) 

 За результатами аналізу даних щодо розташування розвіданих родовищ нафти і газу та 

потенційних нафтогазоносних територій встановлено зони, які припадають на природоохоронні 

території та зони потенційного впливу на них. Розроблено схему динаміки взаємодії 

нафтогазовидобувних об’єктів з навколишнім природним середовищем, яка вказує на 

багатофакторність досліджуваної системи. Наведено взаємодію факторів як зовнішнього 

середовища системи, так і внутрішнього, де представлено природне середовище, яке перебуває в 

постійній динаміці та технологічні процеси, які відбуваються протягом життєвого циклу 

свердловини. Тому багатофакторний підхід дозволяє врахувати різноплановість внутрішніх і 

зовнішніх зв’язків, вивчення і об’єднання яких дає можливість проявити єдину картину та виявити 

необхідні шляхи впливу на дану систему для підвищення рівня екологічної безпеки. 

Встановлено та структуровано основні фактори впливу газонафтопроявів на відкритого 

фонтанування на компоненти довкілля. Показано, що основним методологічним моментом в 

подоланні наслідків аварій такого типу повинно бути їх попередження ще на етапах проектування.  

Визначено основні стресори та засобів індикації їх впливу. Розроблено методику визначення 

ділянок з потенційним ризиком розвитку геодинамічних процесів та створено тестовий зразок 

енергонезалежного поста моніторингу геодинамічної небезпеки. З метою аналізу впливу родовищ 

нафти і газу та нафтогазоперспективних площ на природно-заповідні території України 

опрацьовано фондові матеріали щодо розташування родовищ нафти і газу й 



нафтогазоперспективних площ та об’єктів природно-заповідного фонду України. Проаналізовано 

літературні джерела, растрові карти та атласи, матеріали веб-сайтів, статистичні дані. За 

результатами аналізу сформовано відповідні бази даних та створено електронні векторні шари 

карти. Для аналізу взято найбільші за площею (> 2 км2) природно-заповідні об’єкти, родовища 

нафти і газу та нафтогазоперспективні площі на території суходолу України. Проведене 

картування територій дозволило визначити, що площа зон прямого впливу родовищ нафти і газу й 

нафтогазоперспективних площ становить приблизно 15,8 % загальної площі природно-заповідних 

територій на сході України та приблизно 12,5 % загальної площі природно-заповідних територій 

на заході України щодо яких проводився аналіз.  

За результатами етапу опубліковано 1 статтю у міжнародному виданні, індексованому у науково-

метричній базі Web of Science, 2 статті у матеріалах конференцій, індексованих у Scopus та 8 тез 

міжнародних конференцій.  

5.2. За наявності науково-технічної продукції обґрунтування її переваг у порівнянні з 

існуючими аналогами 

Створено тестовий зразок енергонезалежного поста моніторингу геодинамічної небезпеки, який 

дасть змогу отримувати оперативну інформацію про активізацію геодинамічних процесів та 

забезпечить їх початкове ранжування. Основною перевагою таких постів є можливість 

повноцінної роботи без додаткових джерел живлення за рахунок використання сонячної батареї. 

Інша перевага полягає у можливості під’єднання до поста різних давачів для отримання додаткової 

інформації (до прикладу, відомостей про зміни вологості грунту, корозійної активності тощо).  

5.3. Практична цінність отриманих результатів реалізації Проєкту для економіки та 

суспільства (стосується проєктів, що передбачають проведення прикладних наукових 

досліджень і науково-технічних розробок) 

Отримані за результатами першого етапу виконання проекту дані дозволять ідентифікувати 

основні стресори спричинені об’єктами нафтогазового комплексу, визначити ділянки впливу на 

природоохоронні та рекреаційні зони, встановити ділянки з підвищеним ризиком розвитку 

геодинамічних процесів у місцях де ведуться або велися роботи із розробки нафтових і газових 

родовищ. Запропоновані науково-практичні підходи до прогнозування геодинамічної небезпеки з 

високим рівнем достовірності в зоні пролягання трубопроводів для управління геодинамічних 

ризиками, які базуються на інформації встановлених у визначених місцях (за результатами 

попереднього комплексного обстеження) аварійних постів комплексного контролю і моніторингу 

геодинамічної небезпеки. Їх реалізація дасть змогу вжити заходів ще на ранній стадії розвитку 

геодинамічного процесу, попередити виникнення аварійних ситуацій, а у разі неможливості 

провести швидке оповіщення працівників підприємств, які знаходяться у зоні потенційного 

ураження та цивільне населення. 

Проведені виконавцями проекту дослідження впливу нафтових забруднень на представників 

флори дасть змогу виділити види, які будуть служити біоіндикаторами і, таким чином, знаходити 

забруднені ділянки за результатами візуального огляду, а також опитування місцевого населення.  

5.4. Опис шляхів та способів подальшого використання результатів виконання Проєкту в 

суспільній практиці. 

Побудовані за результатами проекту карти впливу нафтових забруднень, дадуть змогу 

прогнозувати процеси їх фільтрації у водоносні горизонти та будуть основою для розробки заходів 

із попередження забруднення джерел питної води у населених пунктах.  Розроблені методи 

моніторингу геодинамічних процесів та енергонезалежні пости моніторингу та попередження про 

геодинамічні небезпеки після незначної модифікації можна використовувати для сигналізації та 

попередження про підвищення рівня води під час паводків. 

 

Примітка: Анотований звіт не повинен містити відомостей, заборонених до відкритого 

опублікування 

 

 

Науковий керівник Проєкту,  

професор кафедри хімії ІФНТУНГ   _____________       Л.Я. Побережний 

 



Статті у журналах, індексованих у науково-метричній базі Scopus 

1. Droździel, P., Vitenko, T., Zhovtulia, L., Yavorskyi, A., Oliinyk, A., Rybitskyi, I., Poberezhny, L., Popovych, P., 

Shevchuk, O., Popovych, V. Non-contact method of estimation of stress-strain state of underground pipelines during 

transportation of oil and gas. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2020, 109, 17-32. 

Матеріали конференцій, індексованих у науково-метричній базі Scopus 

1. A. Lysenko, B. Mishchuk, L. Poberezhny, D. Volchenko, Y. Yakymechko. Study of the process of changing of the 

effective gas factor in time under the conditions of gaslift flowing. GeoTerrace-2020-021. 07-09 December 2020. Lviv, 

Ukraine. 

2. M. Mokliak, B. Mishchuk, A. Hrytsanchuk, M. Schepanskyi. Study of the process of changing of the bottom hole 

pressure in time under the conditions of gaslift flowing. GeoTerrace-2020-021. 07-09 December 2020. Lviv, Ukraine. 

Тези доповідей міжнародних конференцій 

1. Poberezhny L., Poberezhna L., Bondarchuk T. Use of a bioindication to determine soil pollution by petroleum. 

Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. La Rochelle, France 2020. 45-46 рр. 

2. Hrytsanchuk A., Tkachuk O. Analysis of hydrate nucleation conceptual picture at the molecular level. Abstracts of XI 

International Scientific and Practical Conference. Amsterdam, Netherlands 2020.  422-424 рр. 

3. Hrytsanchuk A., Hrytsanchuk V., Tkachuk O. Establishing the reliability of gas pumping units. Abstracts of X 

International Scientific and Practical Conference. Vancouver, Canada 2020.  679-681 рр. 

4. Hrytsanchuk A., Ilchyshyn V., Tkachuk O. Establishing the efficiency of flooding for oil fields. Abstracts of IX 

International Scientific and Practical Conference. Ankara, Turkey 2020.  633-634 рр.  

5. Приходько М. М., Побережний Л.Я. Вплив нафтогазових родовищ та нафтогазоперспективних площ на 

природно-заповідні території. Міжнародна науково-технічна конференція “Нафтогазова галузь: Перспективи 

нарощування ресурсної бази” IГГ – 2020. C. 112-113. 

6. Pukish A., Poberezhny L., Poberezhna L., Chupa V. Identification of factors of influence of oil and gas production 

complex on the environment. Міжнародна науково-технічна конференція “Нафтогазова галузь: Перспективи 

нарощування ресурсної бази” IГГ – 2020. C. 115-116. 

7. Poberezhny L., Poberezhna L., Chupa V. Use of a bioindication to determine soil pollution by petroleum. Abstracts 

of XII International Scientific and Practical Conference. La Rochelle, France 2020. 47-48 рр. 

8. Побережна Л.Я., Дубчак Т.Р. Відновлення грунтів, які були забруднені нафтопродуктами. Матеріали II 

міжнародної науково-практичної конференції «Потенційні шляхи розвитку науки» 20-21 листопада 2020 р. м. Київ. 

МЦНіД. 2020. С. 4-5. 

 


