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Захист довкілля 

ЛІКВІДУВАННЯ ЗАБРУДНЕНЬ ҐРУНТІВ І ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ  
НАФТОЮ ТА НАФТОПРОДУКТАМИ 

Правила 

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії імені О. Н. Соколовського» (ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського»), 

Технічний комітет стандартизації «Якість ґрунту» (ТК 142) 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ НАК «Нафтогаз України»  

від  __ _________ 201_ р. № __ 

Чинна від ___________ 

 
 

РОЗДІЛ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ  

Підрозділ 1.4 

Замінити «стандарти» на «нормативні документи». 

 

РОЗДІЛ 2 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

Із переліку нормативних документів вилучити: 

«Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 

11.02.1998 № 113/98-ВР  

Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру" від 08.06.2000 № 1809-ІІІ 

Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1198 

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних 

державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне 

використання водних ресурсів, затверджена наказом Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 

18.05.1995 № 37 
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Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і 

засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного 

законодавства, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища України від 27.10.1997 № 171; зареєстр. Мін'юстом 

України 05.05.1998 № 285/2725  

Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, 

затверджені наказом Держспоживстандарту України від 29.03.2005 № 71; 

зареєстр. Мін'юстом України 13.04.2005 № 392/10672 

НПАОП 0.00-4.33-99 Положення щодо розробки планів локалізації та 

ліквідації аварійних ситуацій і аварій 

НПАОП 11.1-1.05-74  Правила безпеки у нафтовій промисловості 

ДСТУ 3980-2000 Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів. Терміни та визначення 

ДСТУ Б А.1.1-25-94 ССНБ. Ґрунти. Терміни та визначення 

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими 

відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення 

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони 

поверхневих і підземних вод від забруднювання нафтою та нафтопродуктами) 

ГОСТ 17.1.3.12-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны 

вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше (Охорона 

природи. Гідросфера. Загальні правила охорони вод від забруднювання під час 

буріння й видобування нафти та газу на суші) 

ГОСТ 17.1.4.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах (Охорона 

природи. Гідросфера. Загальні вимоги до методів визначання нафтопродуктів у 

природних і стічних водах) 

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель (Охорона природи. Землі. Загальні вимоги до 

рекультивації земель)» 



Пр. Зміни № 1:2018      СОУ 74.2-20077720-034:2009 

Сторінка 3 з 21 

Перелік нормативних документів доповнити посиланнями на наступні 

нормативні та нормативно-правові документи: 

«Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 

05.06.2014 № 1314-VII 

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI 

Постанова КМУ № 50 від 24.01.2001 р. «Про затвердження загальних 

вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого 

використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції» 

Постанова КМУ № 11 від 09.01.2014 р. «Про затвердження Положення 

про єдину державну систему цивільного захисту»  

Наказ Мінприроди України № 389 від 20.07.2009 р. «Про затвердження 

Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі 

внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання 

водних ресурсів» 

Наказ Мінприроди України № 171  від 27.10.1997 р. «Про затвердження 

Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням 

земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства»  

(у редакції наказу Мінприроди України від 04.04.2007 № 149) 

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. 

Порядок здійснення операцій  

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. 

Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. 

Загальні технічні та організаційні вимоги  

ДСТУ 7912:2015 Якість ґрунту. Метод визначення обмінного натрію 

ДСТУ 7941:2015 Якість ґрунту. Рекультивація земель. Загальні вимоги. 

ДСТУ8346:2015 Якість ґрунту. Методи визначення ємності катіонного 

обміну  

ДСТУ ISO 11074:2009 Якість ґрунту. Словник термінів 

(ISO 11074:2005, IDТ) 
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ГОСТ 17.5.3.04-835302-85 Охрана природы земли. Общие требования к 

рекультивации земель (Охорона природи землі. Загальні вимоги до 

рекультивації земель). 

ГСТУ 41-00032626-00-023–2000 Охорона довкілля. Рекультивація 

земель під час спорудження нафтових і газових свердловин 

СОУ 73.1-41-11.00.01:2005 Охорона довкілля. Природоохоронні заходи 

під час споруджування свердловин на нафту та газ 

СОУ 73.1-41-11.00.02:2011 Охорона довкілля. Рекультивація земель, 

порушених під час споруджування свердловин на нафту і газ 

СОУ-Н МПЕ 60.3.006:2005 Правила безпечного виконання робіт в 

охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів» 

 

РОЗДІЛ 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

Підрозділ 3.1 

У п’ятому та шостому переліках посилання на «ДСТУ 3980» та «ДСТУ 

Б А.1.1-25» замінити посиланням на «Закон України «Про охорону земель» 

У восьмому переліку із посилання на «ДСТУ 3514-97» вилучити рік 

реєстрації нормативного документу та залишити «ДСТУ 3514». 

Пункт 3.2.2 викласти у новій редакції:  

«3.2.2 Аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що 

спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій 

території чи території суб’єкта господарювання загрозу життю або здоров’ю 

населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і 

транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи 

спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший 

шкідливий вплив на навколишнє природне середовище». 

Посилання на «Закон України «Про захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій …» замінити на «Кодекс цивільного захисту України». 
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Пункт 3.2.3 викласти у новій редакції: 

«3.2.3 Відновлення ґрунтів – заходи, спрямовані відновлювати функції 

ґрунтів для передбачуваного використання або для захисту людини й 

довкілля від небезпек (ДСТУ ISO 11074)». 

Пункт 3.2.4 викласти у новій редакції:  

«3.2.4 Водокористування – використання вод (водних об'єктів) для 

задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, 

транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, 

скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів) 

(Водний кодекс України)». 

Пункт 3.2.5 викласти у новій редакції: 

«3.2.5 Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин в 

ґрунті – максимально допустима кількість забруднюючих речовин у ґрунтах, 

яка не зумовлює негативних екологічних наслідків для їх родючості, 

загального стану довкілля, якості сільськогосподарської продукції та здоров'я 

людини (Закон України «Про охорону земель»)». 

Пункт 3.2.7 викласти у новій редакції:  

«3.2.7 Джерело забруднення – місце, з якого вивільнюються речовина 

або небезпечний чинник, які потенційно можуть вплинути на здоров’я людини 

та стан навколишнього середовища».  

Пункт 3.2.8 вилучити посилання на «Водний кодекс України». 

Пункт 3.2.9 викласти у новій редакції:  

«3.2.9 Забруднення ґрунтів – накопичення в ґрунтах речовин, які 

негативно впливають на їх родючість та інші корисні властивості (Законі 

України «Про охорону земель»)». 

Пункт 3.2.12 викласти у новій редакції: 

«3.2.12 Підземні води – води, що знаходяться нижче рівня земної 

поверхні в товщах гірських порід верхньої частини земної кори в усіх 

фізичних станах (Водний кодекс України)». 
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Пункт 3.2.13 викласти у новій редакції: 

«3.2.13 Поверхневі води – води різних водних об'єктів, що знаходяться 

на земній поверхні (Водний кодекс України)». 

Пункт 3.2.16 викласти у новій редакції: 

«3.2.16 Скиди – горючі гази і пари, що виділяють технологічні 

установки, які не можуть бути використані безпосередньо в даній технології  

(НПАОП 11.1-1.01)». 

Додати пункт 3.2.19 і викласти його у новій редакції:  

«3.2.19 Водоносний горизонт – однорідна пластова товща гірських 

порід, де постійно знаходяться води (Водний кодекс України)». 

 

РОЗДІЛ 4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

Додати перелік наступними познаками: 

«ГІС – географічна інформаційна система 

ОДК – орієнтовно допустима концентрація». 

Виноска 1). Замінити назви ЦОВВ, а саме: 

«Міністерство охорони навколишнього природного середовища 

України» на «Міністерство екології та природних ресурсів України», 

«Державне агентство земельних ресурсів України» на «Державну службу 

України з питань геодезії, картографії та кадастру», «Державний комітет 

України по водному господарству» на «Державне агентство водних ресурсів 

України», «державні комітети» на «державні служби». 

 

РОЗДІЛ 5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Підрозділ 5.2 викласти у новій редакції: 

«5.2 Методи визначання вмісту нафти й нафтопродуктів у воді та ґрунті 

повинні відповідати загальним вимогам ГОСТ 17.4.3.03 та іншим чинним 

нормативним документам, а вимірювання вмісту нафти (нафтопродуктів) у 
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водах і ґрунтах має виконувати уповноважена (компетентна) вимірювальна 

(випробувальна) лабораторія за атестованими методиками. 

Вимірювальна (випробувальна) лабораторія з контролю виробництва 

НАК "Нафтогаз України" має право виконувати роботи з визначання 

показників забруднення води та ґрунту, якщо вона є уповноваженою 

(компетентною) у сфері законодавчо регульованої метрології відповідно до 

Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"». 

Підрозділ 5.4  

Виноска 1). Вилучити посилання на «СанПиН 4630 [1]. Посилання на 

джерела [2], [3] замінити посиланням на джерела [1], [2]».   

Примітку викласти у новій редакції: 

«Примітка. В Україні ГДК нафти (нафтопродуктів) у ґрунті не 

встановлено, є лише посилання на орієнтовно допустиму концентрацію (ОДК) 

4000 мг/кг згідно з вимогами ГСТУ 41-00032626-00-023.» 

Підрозділ 5.9 викласти у новій редакції: 

«5.9 Роботи з ліквідування забруднень нафтою (нафтопродуктами), що 

утворилися внаслідок аварії, організовує й проводить підприємство НАК 

"Нафтогаз України", дотримуючись правил цього стандарту, положень 

ГОСТ 17.5.3.04-835302, ДСТУ 7941 та інших чинних нормативних документів, 

залучаючи за потреби інші організації та заінтересованих суб’єктів 

господарювання». 

Підрозділ 5.11  

Вилучити фразу «Згідно з вимогами ГОСТ 17.1.3.05 і НПАОП 0.00-4.33» та 

розпочати абзац зі слів : «Підприємство НАК "Нафтогаз України" обов'язково 

передбачає …». 

 

РОЗДІЛ 6 ПРАВИЛА ВИЗНАЧАННЯ ОБСЯГІВ ЗАБРУДНЕНЬ 

Пункт 6.3.3. Вилучити посилання на пункт «5.1.7». 

Пункт 6.4.1. Вилучити посилання на «підрозділ 5.1». 
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Підпункт 6.4.2.3 викласти у новій редакції: 

«6.4.2.3 У разі застосування методу аерофотознімання забруднену 

площу визначають за аерофотокартками, для чого: 

- на знімок накладають географічну сітку та завантажують у 

географічну інформаційну систему (далі – ГІС); 

- визначають забруднену площу стандартним ГІС інструментарієм; 

- масштаб аерофотознімання визначають як співвідношення висоти 

польоту під час фотографування (за даними навігаційних приладів) до 

фокусної відстані фотоапарата». 

 

РОЗДІЛ 7 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ 

Пункт 7.1.1  

Посилання на «Положення про єдину державну систему запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» 

замінити на «Положення про єдину державну систему цивільного захисту». 

Підпункт 7.1.2.3  

Посилання на джерела [21], [22] замінити посиланням на джерела [10], 

[11]. 

Пункт 7.1.3  

Посилання на «Положення про єдину державну систему запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» 

замінити на «Положення  про єдину державну систему цивільного захисту». 

Підпункт 7.2.5.7 

Посилання на джерело [4] замінити посиланням на джерело [3]. 

Пункт 7.3.1  

Вилучити фразу «Згідно з вимогами 5.1 ГОСТ 17.1.3.12» та розпочати 

абзац зі слів: «Підприємство НАК "Нафтогаз України", на об’єкті якого 

сталася аварія …». 
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РОЗДІЛ 8 ЛІКВІДУВАННЯ ЗАБРУДНЕНЬ ҐРУНТІВ НАФТОЮ 

(НАФТОПРОДУКТАМИ) 

Пункт 8.2.3 викласти у новій редакції: 

«8.2.3 Способи та заходи, які застосовують під час виконання 

вищезазначених етапів, повинні забезпечити прискорення випаровування 

легких фракцій нафти (нафтопродукту), збагачення ґрунту киснем, 

активізацію хімічного окислення вуглеводнів нафти, окислювальну діяльність 

нативної мікрофлори ґрунту та відновлення його родючості в заплановані 

строки». 

Підпункт 8.2.3.1 викласти у новій редакції: 

«8.2.3.1 Способи й заходи технічного етапу повинні забезпечувати: 

- регулярне перемішування (розпушування) забрудненого шару ґрунту – 

прискорення випаровування легких фракцій нафти (нафтопродукту), 

збагачення ґрунту киснем, що відповідно активує хімічне окислення 

вуглеводнів нафти та окислювальну діяльність нативної мікрофлори ґрунту; 

- внесення в забруднений ґрунт подрібненої соломи – поліпшення 

газообміну, прискорення випаровування легких фракцій нафти 

(нафтопродукту)1); 

- збагачення ґрунту мінеральними добривами – активізація діяльності 

нативної мікрофлори1); 

- внесення кліноптилоліту (цеоліту) – поліпшення сорбційної здатності 

ґрунту щодо нафти і стримання її міграції1).  

_______________ 
1)  Згідно з даними, наведеними у роботі [13]». 

Пункт 8.2.4 викласти у новій редакції: 

«8.2.4 Для ділянок, де вміст нафти (нафтопродукту) у ґрунті перевищує 

ОДК 4 000 мг/кг (8 000 мг/кг1)) відповідно, на першій стадії технічного етапу, 

щоб прискорити випарування нафти (нафтопродукту) з ґрунту, рекомендовано 
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створити потрібні аеробні умови та активізувати вуглеводнеокислювальні 

процеси, застосовуючи спеціальні механічні та мікробіологічні методи. 

________________ 
1)  Згідно з даними, наведеними у роботі [12]». 

Підпункт 8.2.4.2. Виноска 1). Посилання на джерело [5] замінити 

посиланням на джерело [4].  

Вилучити останній абзац. Відповідно вилучити додаток Д.  

Пункт 8.2.5. Замінити «0,1 г/кг» на «1000 мг/кг». 

Пункт 8.2.6.  Виноска 1). Посилання на джерело [6] замінити 

посиланням на джерело [5]. 

Підпункт 8.2.6.1 викласти у новій редакції: 

«8.2.6.1 Аерація забрудненого нафтою ґрунту виконується механічним 

оброблянням (в залежності від глибини проникнення нафти у ґрунт): глибоко 

орють, розпушують культиватором глибокорозпушувачем, а також 

використовують дискові борони або тракторні фрези». 

Підпункт 8.2.6.2 викласти у новій редакції: 

«8.2.6.2 У природних зонах, де відсутня небезпека проявлення вітрової 

ерозії, ґрунт розпушують на глибину проникнення нафти культиватором 

глибокорозпушувачем або плоскорізом».  

Підпункт 8.2.6.3 викласти у новій редакції: 

«8.2.6.3 У природних зонах, де можливе проявлення вітрової ерозії, 

аерація ґрунту виконується плоскорізами на глибину 0,05–0,2 м, або важкими 

боронами на глибину 0,09–0,10 м. За забруднення нафтопродуктами ґрунт 

розпушують на більшу глибину».  

Пункт 8.2.7 Виноска 1). Посилання на джерело [7] замінити посиланням 

на джерело [6]. 

Пункт 8.2.8 викласти у новій редакції: 

«8.2.8 Вапнування або гіпсування відновлюваного ґрунту проводять в 

залежності від ступеню його кислотності або лужності (додаток Д). 
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Норма та технологія внесення в ґрунт хімічних меліорантів 

здійснюється згідно з нормативними документами, загальноприйнятими для 

певної місцевості з її ґрунтово-кліматичними, гідрологічними та іншими 

особливостями. 

Для прискорення відновлення забрудненого нафтою ґрунту вносять 

мінеральні добрива у співвідношенні NPK як 5 : 1 : 1, подрібнену солому та 

кліноптилоліт (цеоліт), поєднуючи із систематичним рихленням 1). 

________________ 
1)  Згідно з даними, наведеними у роботі [13]». 

Підпункт 8.2.9.2 перший абзац викласти у новій редакції: 

«8.2.9.2 Підготовлений ґрунт засівають культурами або травосумішами, 

вирощуваними в конкретній ґрунтово-кліматичній зоні (Додаток Е)». 

Підпункт 8.2.10.1 Виноска 1). Посилання на джерело [7] замінити 

посиланням на джерело [6]. 

Додати пункт 8.2.12 і викласти його у новій редакції:  

«8.2.12 Тривалість рекультиваційного періоду залежить від здатності 

ґрунтів до самоочищення і рівня забруднення. Мінімальна тривалість 

рекультиваційного періоду представлена в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Мінімальна тривалість рекультиваційного періоду на 
землях, що зазнали вуглеводного забруднення1) 

Забруднюючі 
речовини 

Ґрунти Ступінь 
забруднення 

Тривалість 
рекультиваційного 
періоду, років 

1 2 3 4 
Нафта, 
дизпаливо, 
мастило, 
масла, мазут, 
гудрон, бітум 

Темно-сірі 
опідзолені 
чорноземні, темно-
каштанові 
суглинкового і 
глинистого 
гранулометричного 
складу 

Слабкий 2 

Середній 3 

Сильний 5 
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 Кінець таблиці 2 

1 2 3 4 

Нафта, 
дизпаливо, 
мастило, 
масла, мазут, 
гудрон, бітум 

Усі інші ґрунти, за 
винятком дуже 
забруднених іншими 
хімічними 
речовинами 

Слабкий 3 

Середній 4 

Сильний 5 

Гас, бензин, 
газолін 

Усі ґрунти, за 
винятком дуже 
забруднених іншими 
хімічними 
речовинами 

Слабкий 1 

Середній 2 

Сильний 3 

______________ 
1) Згідно з даними, наведеними в таблиці Т.1 СОУ 73.1-41-11.00.02» 

Пункт 8.3.1 викласти у новій редакції: 

«8.3.1 Критерієм якості, за яким визначають, що роботу з рекультивації 

ґрунтів, забруднених нафтою, виконано, є досягнення вмісту у ґрунті нафти 

(нафтопродуктів) не вище ОДК та відсутність негативного впливу на 

вирощувані культури у порівнянні із незабрудненим ґрунтом».  

Пункт 8.4.3  

Посилання на «ДСанПіН 2.2.7.029» замінити на «ДСТУ 4462.3.01,  

ДСТУ 4462.3.02, Постанова КМУ № 50 від 24.01.2001 р. «Про затвердження 

загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або 

подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної 

продукції». 

 

РОЗДІЛ 9 ЛІКВІДУВАННЯ ЗАБРУДНЕНЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД 

НАФТОЮ (НАФТОПРОДУКТАМИ) 

Пункт 9.1.1 вилучити посилання на «згідно з 9 ГОСТ 17.1.3.05». 

Підпункт 9.1.4.1 Виноска 1). Посилання на джерело [3] замінити 

посиланням на джерело [2]. 
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Пункт 9.3.3 посилання на «ДСанПіН 2.2.7.029» замінити на «ДСТУ 

4462.3.01, ДСТУ 4462.3.02, Постанова КМУ № 50 від 24.01.2001 р. «Про 

затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення 

або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної 

продукції». 

 

РОЗДІЛ 10 ЛІКВІДУВАННЯ ЗАБРУДНЕНЬ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

НАФТОЮ (НАФТОПРОДУКТАМИ) 

Пункт 10.5.5 посилання на «ДСанПіН 2.2.7.029» замінити на «ДСТУ 

4462.3.01, ДСТУ 4462.3.02, Постанова КМУ № 50 від 24.01.2001 р. «Про 

затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення 

або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної 

продукції». 

 

РОЗДІЛ 11 ПРАВИЛА ЗАСТОСОВУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ 

ОЧИЩАННЯ ҐРУНТІВ І ВОД ВІД НАФТОВИХ (НАФТОПРОДУКТОВИХ) 

ЗАБРУДНЕНЬ 

Підрозділ 11.4  

Вилучити посилання на «згідно із СанПиН 4630 [1]». 

Долучити абзац і викласти його у новій редакції: «До першої категорії 

відноситься використання водного об'єкта як джерела централізованого або 

нецентралізованого господарсько-питного водопостачання, а також для 

водопостачання підприємств харчової промисловості. До другої категорії – 

використання водного об'єкта для культурно-побутових цілей населення, 

рекреації, спорту, а також використання водних об'єктів, що знаходяться в 

межах населених пунктів.» 
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РОЗДІЛ 12 ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОНАННЯ РОБІТ 

Підрозділ 12.1  

Вилучити посилання на: «"Інструкцією з організування безпечного 

ведення робіт під час ліквідування газонафтоводопроявлень та відкритих 

газових і нафтових фонтанів" [18], НПАОП 11.1-1.05». Також вилучити 

посилання на джерела [19] та [20]. 

Підрозділ 12.11 Виноска 1). Посилання на джерела [5], [6] замінити 

посиланням на джерела [4], [5]. 

Підрозділ 12.13 Виноска 2). Посилання на джерело [8] замінити 

посиланням на джерело [7]. 

 

ДОДАТОК А ПЕРЕЛІК ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, НОРМАТИВНО-

ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ ЦОВВ, ЯКИМИ СЛІД 

КЕРУВАТИСЯ В РОБОТІ З ЛІКВІДУВАННЯ ЗАБРУДНЕНЬ ҐРУНТІВ І 

ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ НАФТОЮ ТА НАФТОПРОДУКТАМИ 

Вилучити з переліку наступні нормативні та нормативно-правові 

документи: 

«Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру" від 08.06.2000 № 1809-ІІІ 

Закон України "Про аварійно-рятувальні служби" від 14.12.1999 № 1281-

ХІV. 

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену 

екологічну небезпеку, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 

від 27.07.1995 № 554. 

Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1198. 

Положення про Державну екологічну інспекцію, затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 № 1520. 



Пр. Зміни № 1:2018      СОУ 74.2-20077720-034:2009 

Сторінка 15 з 21 

Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення 

навколишнього природного середовища, затверджена наказом Мінекобезпеки 

України, ДПА України від 19.07.1999 № 162/379; зареєстр. Мін'юстом України 

09.09.1999 № 544/3837. 

Інструкція щодо розмежування повноважень з контролю за здійсненням 

заходів, пов'язаних з охороною і раціональним використанням надр, 

затверджена наказом Мінекобезпеки, Держнаглядохоронпраці, 

Держкомгеології та Держкомзему України від 30.11.95 № 136/18/22/4; 

зареєстр. Мін'юстом України 04.03.1996 № 103/1128. 

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних 

державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне 

використання водних ресурсів, затверджена наказом Мінекобезпеки України 

від 18.05.1995 № 37; зареєстр. Мін'юстом України 01.06.1995 № 162/698. 

Тимчасова методика визначення очікуваних збитків від забруднення 

довкілля при транспортуванні небезпечних речовин та відходів, затверджена 

наказом Мінекоресурсів України від 15.05.2001 № 181; зареєстр. Мін'юстом 

України 01.06.2001 № 474/5665» 

Перелік доповнити наступними документами: 

«Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI 

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-

VIII. 

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену 

екологічну небезпеку, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 

від 28.08.2013 № 808. 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту, 

затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11. 

Положення про Державну екологічну інспекцію, затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 275. 
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Інструкція з контролю якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і 

організаціях України, затверджена Наказом Мінпаливенерго України від 

04.06.2007 № 271/121, зареєстр. Мін'юстом України 04.07.2007 № 762/14029 

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних 

державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне 

використання водних ресурсів, затверджена наказом Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 № 389; 

зареєстр. Мін'юстом України 14.08.2009 р. № 767/16783. 

Методика оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру, затверджена Постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.02.2002 р. № 175» 

 

ДОДАТОК Б МЕТОДИ ОБЧИСЛЮВАННЯ ОБСЯГІВ ЗАБРУДНЕНЬ 

ҐРУНТІВ І ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ 

Пункт Б.1.1 вилучити посилання на пункт «7.3.7». Вилучити 

посилання на джерело [9], а посилання на джерело [10] замінити посиланням на 

джерело [8]. 

Пункт Б.1.3 Виноска 1). Викласти у новій редакції. 

«1) За даними таблиці 5 настанови [8]». 

Пункт Б.2.1 вилучити посилання на пункт «7.3.7». 

Пункт Б.3.1 вилучити посилання на пункт «5.1.6». Посилання на 

джерела [8, 9] замінити посиланням на джерело [7]. 

Пункт Б.3.2 Виноска 1), 2) вилучити.  

Пункт Б.3.5 виноска 1); підпункт Б. 3.5.1 виноска 3); підпункт Б.3.5.2 

виноска 4); підпункт Б.3.5.3 виноска 1); підпункт Б. 3.5.4 виноска 3) посилання на 

джерело [8] замінити посиланням на джерело [7]. 

Пункт Б.4.1 вилучити посилання на пункт «5.1.6». Вилучити 

посилання на джерело [9], а посилання на джерело [11] замінити посиланням на 

джерело [9]. 



Пр. Зміни № 1:2018      СОУ 74.2-20077720-034:2009 

Сторінка 17 з 21 

Пункт Б.4.2 Виноска 2). Вилучити посилання на «таблиці 2.5 методики [9], 

а посилання на джерело [11] замінити посиланням на джерело [9]. 

 

ДОДАТОК Д ПЕРЕЛІК ДЕЯКИХ БІОПРЕПАРАТІВ І 

БІОСОРБЕНТІВ, ЩО ЇХ ВИПУСКАЮТЬ В УКРАЇНІ  

Вилучити додаток Д «Перелік деяких біопрепаратів і біосорбентів, що 

їх випускають в Україні», замінити на додаток Д «Розрахунок кількості 

меліорантів для нейтралізації активного середовища ґрунтів» та викласти у 

новій редакції: 

ДОДАТОК Д 

(довідковий) 

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ МЕЛІОРАНТІВ ДЛЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ 

АКТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА ҐРУНТІВ 

Д.1 Норми внесення вапна в залежності від значення рН водної витяжки 

викладено в таблиці Д.1 згідно з (ГСТУ 41-00032626-00-023).  

Таблиця Д.1  

У тонах на гектар 
Гранулометричний 

склад ґрунту 
рН водної витяжки 

4,5 і нижче 4,6 4,8 5,0 
Супіщані і 
легкосуглинкові 

4,0 3,5 3,0 2,5 

Середньо- і 
важкосуглинкові 

6,0 5,5 5,0 4,5 

 

Д.2 Норму внесення гіпсу розраховують тільки на заміщення активного 

натрію (ГСТУ 41-00032626-00-023). Ґрунти, в яких натрію міститься менше 

5 % ємності поглинання, гіпсуванню не підлягають, тому що така кількість 

натрію в поглинаючому комплексі суттєво на ріст і розвиток рослин не 

впливає. У зв'язку з цим норму внесення гіпсу розраховують за активним 

натрієм, тобто за кількістю, вищою за 5 % від ємності поглинання. 
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Розрахунок норми внесення гіпсу D у тонах на гектар ведуть за 

кількістю натрію, який міститься в солонцюватому горизонті, з урахуванням 

глибини оранки за формулою: 

 

dНТNaD ⋅⋅⋅−⋅= )05,0(086,0 ,                               (Д.1) 

 

де 0,086 — міліграм-еквівалент гіпсу; 

Nа – вміст обмінного натрію, мг-екв/100 г ґрунту; 

Т – ємність поглинання, мг-екв/100 г ґрунту; 

Н – глибина шару, який меліорують, см; 

d – об'ємна маса шару, який меліорують, г/см3. 

Визначення ємності поглинання визначають за ДСТУ 8346, вміст 

обмінного натрію Nа визначають за ДСТУ 7912.  

 

ДОДАТОК Е ВИДИ РОСЛИН І ТРАВОСУМІШЕЙ ТА ПОРЯДОК 

ОБЧИСЛЮВАННЯ ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ НАСІННЯ 

Розділ Е.1 викласти у новій редакції: 

«Е.1 Рекомендований склад травосуміші в залежності від природно-

кліматичних умов для засівання відновлювання ґрунту (ГСТУ 41-00032626-00-

023).  

Таблиця Е.1 

Ґрунтово-
кліматична зона 

Склад травосумішей 

Полісся  Конюшина, люцерна синьогібридна, лядвенець рогатий, 
люпин, буркун, грястиця (єжа збірна), житниця 
(тимофіївка), костриця 

Лісостеп Конюшина, люцерна жовта і синьогібридна, буркун, 
люпин, стоколос, житняк, житниця 

Степ  Еспарцет, люцерна жовта і синьогібридна, буркун, 
стоколос, житняк, пирій сизий, суданка, сорго, ячмінь, 
овес на зелений корм 

 



Пр. Зміни № 1:2018      СОУ 74.2-20077720-034:2009 

Сторінка 19 з 21 

У разі підвищеного вмісту солей у ґрунті можна використовувати 

рослини, які здатні переносити глибинне засолення: буркун білий та жовтий, 

лядвенець рогатий, в'язіль різнобарвний, овсяниця бороздчата, мишиний 

горошок та інші. 

У разі підвищеного вмісту нафти у ґрунті можна використовувати 

рослини: грястиця (єжа збірна), польовиця біла, житниця лучна, овсяниця 

лучна, овсяниця червона, а з бобових – люпин багаторічний, лядвенець 

рогатий, конюшина шведська, конюшина лучна, люцерна». 

Розділ Е.2 Виноска 1). Посилання на джерело [7] замінити посиланням 

на джерело [6]. 

 

ДОДАТОК Ж ОРІЄНТОВНІ ЗНАЧЕННЯ КУТА ВСТАНОВЛЕННЯ 

БОНОВОЇ ОГОРОЖІ 

Другий абзац посилання на джерело [8] замінити посиланням на 

джерело [7], а посилання на джерело [11] замінити посиланням на джерело 

[9]. 

 

ДОДАТОК К БІБЛІОГРАФІЯ  

Із переліку вилучити наступні джерела: 

1. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны 

поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони 

поверхневих вод від забруднень). 

9. Методика определения ущерба окружающей природной среде при 

авариях на магистральных нефтепроводах, утв. Минтопэнерго РФ 01.11.1995 

12. ТУ У 30171732.001-2000  Препарат бактеріальний "Еконадін". 

13. ТУ У 24.1-32813696-006:2006 Деструктор нафтових забруднень 

(ДНЗ). 

14. ТУ У 30165603.004-2001 Біодеструктор Родекс-Т. 

15. ТУ У 90.0-21595517.001-2001   Препарат бактеріальний "Десна". 
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16. ТУ У 24.6-30572733-005-2004 Вуглецевий біодеструктувальний 

сорбент "Еколан" 

18. Інструкція з організування безпечного ведення робіт під час 

ліквідування газонафтоводопроявлень та відкритих газових і нафтових 

фонтанів (затверджена наказом НАК "Нафтогаз України" від 31.03.2006  

№ 220). 

Викласти додаток К у новій редакції: 

1. ГОСТ Р 51858-2002 Нефть. Общие технические условия. (Нафта. 

Загальні технічні умови). 

2. Пиковский Ю.И. Природные и техногенные потоки углеводородов в 

окружающей среде.  М.: Изд-во МГУ, 1993.  208 с. 

3. МУ 4266-87 Методические указания по оценке степени опасности 

загрязнения почвы химическими веществами (Методичні вказівки щодо 

оцінки ступеню небезпеки забруднення грунту хімічними речовинами) 

4. Биоремедиация как основа восстановления нефтезагрязненных почв / 

В.И. Соловьев, Г.А. Кожанова, Т.В. Гудзенко и др. // Проблемы сбора, 

переработки и утилизации отходов. – Одесса: ОЦНТЭИ, 2001. – С. 339–345. 

5. Методичні рекомендації із застосування біотехнологічних методів 

ремедиації забруднених нафтою земель у зоні розташування нафтопроводів 

філії "Придніпровські магістральні нафтопроводи" ВАТ "Укртранснафта", 

затверджені наказом по філії "ПДМН" ВАТ "Укртранснафта" від 24.05.2007  

№ 141. 

6. РД 39-00147105-006-97 Инструкция по рекультивации земель, 

нарушенных и загрязненных при аварийном и капитальном ремонте 

магистральных нефтепроводов (Інструкція з рекультивації земель, порушених 

та забруднених під час аварійного та капітального ремонту магістральних 

нафтопроводів) 

7. РД 153-39.4-058-00 Типовой план по организации и технологии работ 

по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов при авариях и 
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повреждениях переходов магистральных нефтепродуктопроводов через 

крупные водные преграды (Типовий план організації та технології робіт з 

ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів при аваріях і пошкодженнях 

переходів магістральних нафтопродуктопроводів через великі водні 

перешкоди) 

8. Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном 

горении нефти и нефтепродуктов :  Методические указания к практической 

работе по курсу "Промышленная экология" / Сост. Г.В. Стариков,  

Е.В. Налобинаст, Л.Б. Хайруллина. – Тюмень: Нефтегазовый университет, 

2002. – 9 с. 

9. РД 31.04.01-90 Правила ведения работ по очистке загрязненных 

акваторий портов (Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий 

портов. 

10. Наказ НАК «Нафтогаз України» від 14.05.2007 № 195 «Про надання 

оперативної інформації». 

11. Розпорядження НАК «Нафтогаз України» від 10.05.2007 № 91-р 

«Про зниження рівня аварійності на підприємствах Компанії». 

12. Пиковский Ю. И., Геннадиев А. Н., Чернянский С. С., Сахаров Г. Н. 

Проблема диагностики и нормирования загрязнения почв нефтью и 

нефтепродуктами. Почвоведение. 2003. № 9. С. 1132–1140. 

13. Фатєєв А. І., Мірошниченко М. М., Панасенко Є. В., Якушко В. І. 

Відновлення родючості нафтозабрудненого ґрунту засобами агромеліорації. 

Вісник аграрної науки південного регіону. Сільськогосподарські та біологічні 

науки. 2000. Вип. 1. С. 234–240. 
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