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Україна
геологічна
© Загороднюк П.О.
канд. геол.-мінерал. наук
президент
ГО «Спілка геологів України»
Лівенцева Г.А.
канд. геол. наук
голова правління
ГО «Спілка геологів України»

2018 рік – ювілейний для вітчизняної геології та академічної науки України! Сто років
тому було створено Український геологічний
комітет (УГК), організатором і першим директором якого став Володимир Лучицький. Крім
нього до комітету увійшли геологи: Г. Буреній,
Б. Лічков, В. Мокринський та В. Різниченко.
Згодом як нештатний співробітник приєднався
до комітету Павло Тутковський, а зі створенням
Української академії наук (УАН) її перший президент – Володимир Вернадський!
Напередодні Першої світової війни у період
бурхливого економічного розвитку, який супроводжувався піднесенням ролі геологічних
досліджень, виникали наукові школи, що гуртувалися навколо геологічних кафедр природничих відділень фізико-математичних факультетів Харківського, Київського, Новоросійського
(Одеського) університетів, при Київському політехнічному та Катеринославському гірничому
інститутах. Україна мала потужний виробничий і науковий потенціал, тому саме українські
геологи, насамперед представник харківської
школи Микола Криштафович, стали ініціаторами створення першого фахового об’єднання
геологів тодішньої імперії, а 1916 р. вважається початком об’єднання українських геологів у
єдину професійно-наукову організацію, створену з метою вивчення скарбів надр рідної землі.
Історія вітчизняних геологічних досліджень є літописом наукових пошуків, життєписом про винахідників та першовідкривачів!

Нащадок слобідської козацької старшини, випускник Харківської гімназії, гірничий
інженер, учений та державний діяч Євграф
Ковалевський (1790–1867) майже двісті років
тому виконав перше велике наукове стратиграфічне і структурно-геологічне дослідження
Донбасу. Саме йому, за деякими джерелами, належить назва «Донецький басейн», від якої згодом було утворено скорочену назву «Донбас».
Цими днями виповнюється 160 років від дня
народження Павла Тутковського (1858–1930),
українського геолога і географа, професора
Київського університету, одного із засновників
Української академії наук (1918 р.), організатора і першого директора Інституту геологічних
наук Національної академії наук України (1926–
1930 рр.), засновника Національного геологічного музею України. П. Тутковський, як справжній вчений-натураліст, вивчаючи Українське та
Білоруське Полісся, яке на той час було білою
плямою для геології, зібрав для нащадків усе,
що стосувалося природознавства та етнографії
цього краю, починаючи з перевірки відомостей,
наведених у працях Геродота і Птолемея!
12 березня 1863 р. народився Володимир
Вернадський, український геній світового
масштабу, засновник і перший президент віт
чизняної Академії наук. Упродовж 1918 р. тривала підготовча робота Комісії щодо заснування УАН та створення структури Академії
загалом та її окремих підрозділів. Серед двох десятків проектів з організації науково-дослідних
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інститутів, музеїв, лабораторій, кафедр були
записки В.І. Вернадського про створення музею
та Інституту мінералогії. У листопаді 1918 р.
гетьманом Петром Скоропадським було затверджено Закон про заснування УАН та узгоджено
список із 12 академіків, двоє з яких були геологами!
1 лютого 1918 р. розпочалася офіційна історія геологічної служби України при державному секретаріаті торгівлі, коли тогочасним
урядом – Центральною Радою, очолюваною
Михайлом Грушевським, – затверджено статут
і штат УГК. Результати досліджень були необхідні для розвитку не тільки промисловості, а
й будівництва, транспорту, військових потреб
і навіть медицини, а також для вирішення найскладніших не лише прикладних, а й фундаментальних наукових проблем геології. Тому, на
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думку В. Лучицького, УГК мав бути позаурядовим міжвідомчим закладом. Через об’єктивні
причини протягом 1918 p. польові роботи УГК
не проводила, і до 1921 р. не здійснювалися не
лише польові дослідження, а й роботи взагалі. Протягом ста років Українська геологічна
служба неодноразово зазнавала структурних
змін. Попри зміни, які не завжди були корисними для галузі, в Україні розвідано 20 тисяч родовищ і проявів 117 видів корисних копалин! За
запасами залізних та марганцевих руд Україна
посідає друге місце у світі; за запасами сірки –
третє; за запасами кам’яного вугілля – третє
місце в Європі, за запасами урану – входить у
першу десятку країн світу! Ми маємо одне з
перших місць в Європі за запасами та лікувальними властивостями мінеральних вод.

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ

Ефективне використання ресурсного
потенціалу діючих об’єктів – один із
напрямів нарощування видобутку газу
та зміцнення енергонезалежності України
© Щуров І.В.
канд. тех. наук
Гафич І.П.
канд. геол.-мінерал. наук
Дорошенко О.С.
ТОВ «ДТЕК Нафтогаз»

UA

Розглянуто методи збільшення видобутку вуглеводнів в Україні та поняття інтенсивного
шляху розвитку газовидобувної галузі. На прикладі компанії «ДТЕК Нафтогаз» показано, як застосування інноваційних технологій у галузі геології та розробки родовищ дає
змогу підвищити ефективність розробки, наростити ресурсний потенціал та збільшити
видобуток вуглеводнів.
Ключові слова: ресурсний потенціал України, інноваційні технології, глибоке буріння,
геологорозвідка.

УДК 553.98

RU

Рассмотрены методы увеличения добычи углеводородов в Украине и понятие интенсивного пути развития газодобывающей отрасли. На примере компании «ДТЭК Нефтегаз»
показано, как применение инновационных технологий в сфере геологии и разработки
месторождений позволяет повысить эффективность разработки, нарастить ресурсный
потенциал и увеличить добычу углеводородов.
Ключевые слова: ресурсный потенциал Украины, инновационные технологии, глубокое
бурение, геологоразведка.

EN

The article discusses ways of increasing hydrocarbons extraction in Ukraine and analyses what
the intensive development of oil and gas industry includes. The example of DTEK Oil&Gas
shows how innovation technologies of geology and field exploitation allow to increase the efficiency of field exploitation, increase natural resource base and grow hydrocarbons production.
Key words: natural resources of Ukraine, innovation technologies, deep drilling, geological exploration.

Україна сьогодні як ніколи потребує ефективних кроків щодо нарощування ресурсного
потенціалу вуглеводнів (ВВ) і видобутку нафти
та газу для забезпечення власних потреб і зміцнення енергонезалежності держави.
Позитивні зміни законодавчої бази надрокористування та інвестиційного клімату останніх років привели до зупинки падіння і до поступового нарощування видобутку природного
газу. Найбільш інтенсивного поширення набули заходи «швидкого успіху» – робота з діючим фондом свердловин: гідророзриви пластів
(ГРП) та інтенсифікація; капітальні ремонтні і
відновлювальні роботи у свердловинах. Однак
ефект цих заходів спостерігається здебільшого
тільки в короткотерміновій перспективі.
Більш повільними темпами просуваються
роботи з буріння нових свердловин, приросту
запасів та нарощування видобутку ВВ на нових
перспективних площах. Незважаючи на те, що
результати геологорозвідувальних робіт (ГРР)

і пошукового буріння на нових перспективних
об’єктах дали би змогу суттєво наростити запаси ВВ та обсяги видобутку газу, вони потребують часу (у середньому 5–7 років) та значних
інвестицій в умовах високого ризику капіталу.
Останньому сьогодні не сприяє ні недосконале
регуляторне законодавство, ні наявний інвестиційний клімат.
Нові, «трендові» напрями, зокрема Shale gas,
не дістали широкого розвитку в Україні. Якщо
не торкатися екологічних проблем, то головними перешкодами для їх реалізації гравцями міжнародного рівня стали нестабільне політичне
становище та пов’язані з ним ризики капіталу.
Для українських компаній, серед іншого, – ще і
значні обсяги необхідних інвестицій, відсутність технологій і досвіду робіт. Суттєве нарощування видобутку, ймовірно, може бути здійснено з об’єктів типу Tight gas, оскільки такого
роду об’єкти є на більшості діючих родовищ і з
ними пов’язані значні нерозроблені запаси газу.
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Водночас така робота потребує часу, коштів та
відповідних технологій, а також уміння їх використовувати в конкретних геологічних умовах.
Таким чином, якщо продовжувати рухатися
екстенсивним шляхом розвитку, ми приречені
постійно наздоганяти наші державні завдання
в намаганні стати енергетично незалежними
та покривати потреби у нафті та газі власним
видобутком. Реальність у загальнодержавному вимірі така, що, незважаючи на всі потуги
вітчизняних видобувних і сервісних компаній
перейти до інтенсивного типу розвитку, нафтогазовий бізнес продовжує рухатися переважно
екстенсивним шляхом. Такий поступ, на жаль,
не відповідає вимогам часу і не забезпечує
швидкого зростання темпів видобутку ВВ загалом для країни. Інтенсивний шлях розвитку
насамперед передбачає широке використання
більш ефективних і якісно досконалих факторів виробництва за рахунок застосування
більш сучасної техніки, передових технологій,
досягнень науки, організації виробництва і підвищення професійного рівня фахівців.
Чи є передумови нарощування видобутку
ВВ в Україні? Безумовно, оскільки Україна володіє відносно значним ресурсним потенціалом і
запасами нафти та газу (табл. 1). Проте видобуток газу в останні десятиріччя різко знизився.
Так, у 2017 р. видобуто 20,5 млрд м3 газу. Темпи
вилучення розвіданих запасів є суттєво нижчими порівняно з іншими європейськими країнами (табл. 2). Питання полягає в тому, як забезпечити швидке і стійке зростання видобутку
вуглеводнів, насамперед – природного газу. На
нашу думку, окрім зазначених вище шляхів,

одним із таких є раціональне освоєння ресурсного потенціалу діючих родовищ та пов’язаних
із ними ліцензійних ділянок. Нижче в ключових
рисах це буде показано на прикладі роботи з нафтогазовими активами «ДТЕК Нафтогаз».
«ДТЕК Нафтогаз» розробляє два родовища в Полтавській області. Мачухське газоконденсатне родовище – унікальне за своєю
складністю родовище в Україні. Воно характеризується великими глибинами, надвисокими
пластовими тисками і температурами. Це тріщинні колектори. Пошуково-розвідувальне
буріння на цьому родовищі почалося у 80-х
рр. минулого сторіччя, але тоді жодну свердловину з п’яти пробурених так і не вдалося
ввести в експлуатацію. Семиренківське родовище – це традиційний теригенний колектор.
Однак під час проведення бурових робіт стало
очевидно, що родовище набагато складніше,
ніж раніше припускали геологи. Під час буріння нових свердловин водоносні ділянки були
виявлені в центрі родовища, пластові поклади
перетворювалися в лінзовидні об’єкти. «ДТЕК
Нафтогаз» розробив комплексний підхід до
освоєння ресурсного потенціалу цих родовищ
із залученням нових технологій в геології, бурінні, розробці родовищ, оптимізації роботи
свердловинного фонду й інтенсифікації видобутку, в інфраструктурних проектах і впровадженні IT-технологій в усі сфери виробничої
діяльності (рис. 1).
На першому етапі було виконано детальне
геологічне вивчення об’єктів. Воно включало
широкоазимутальну 3D-сейсморозвідку, яку
спеціально проектували, виходячи з геології

Таблиця 1. Стан ресурсної бази нафтогазовидобувних регіонів України
Регіон

Початкові
потенційні
ресурси вільного
газу, млрд м3

Ступінь реалізації
початкових
потенційних
ресурсів вільного
газу, %

4236,4

41

Східний

Західний

Південний

817,5

1993,8

38

2

Потенціал для нарощування
видобутку і приросту запасів
Запаси, ресурси
Запаси
кат. C1+С2
Ресурси
кат. С3+Д1+Д2
Запаси
кат. С2
Ресурси
кат. С3+Д1+Д2
Запаси
кат. С2
Ресурси
кат. С3+Д1+Д2
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Всього, млрд м3
727
1766
111
397
68
1888,0

924,1 bcm
Source: Concept of Ukrainian gas sector development
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In Ukraine, only 2% of natural gas reserves are extracted every year, versus at least 6% as in other
countries.2. Частка видобувних запасів у світі
Таблиця
Amount of natural gas production and gas reserves by countries

Natural Gas Productrion

Natural Gas Reserves

Reserves
extraction
per year

R/P ratio

bcm

bcm

%

years

USA

763

10400

7

14

Canada

163

2000

8

12

Mexico

53

350

15

7

Argentina

35

300

12

9

Columbia

11

150

7

14

Russia

573

32300

2

56

Norway

117

1900

6

16

Netherlands

43

700

6

15

Great Britain

39,7

250

16

6

Romania

10,3

155

7

14

Italy

6,2

50

12

9

Poland

4,1

120

3

27

Ukraine

20

924

2

46

2000 3000важливим
4000 5000
6000 7000 8000
0 10 20 30 40 50 0 1000Особливо
для українських газо-

Source: Concept of Ukrainian gas sector development
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об’єктів, особливостей будови покладів ВВ та
розуміння тих завдань, які необхідно вирішити
для ефективного освоєння ресурсного потенціалу резервуарів (рис. 2).
Для подальшого освоєння запасів і ресурсного потенціалу ВВ діючих родовищ потрібні
були нові підходи до моделювання їх геологічної будови та процесів розробки. А саме, створення постійно діючих геолого-технологічних
моделей (ПДГТМ) родовищ з інтерактивними
базами даних, які формуються в режимі реального часу за алгоритмом «пласт – свердловина –
родовище – об’єкти наземної інфраструктури –
трубопровід». Застосування цього підходу дало
змогу оптимізувати процеси дренування запасів покладів ВВ, роботу свердловинного фонду
і наростити обсяги видобутку газу без буріння
додаткових свердловин. Моделі родовищ стали
інструментом прийняття управлінських рішень
щодо буріння, оптимізації видобутку, інфраструктурних об’єктів.

2017 | National Investment Council | Ukraine Gas Upstream

видобувних компаній сьогодні є нарощування
ресурсного потенціалу. Приріст запасів – це
основа майбутнього розвитку, без якої важко
утримувати досягнуті темпи видобутку і збільшувати їх. В Україні зараз обмежена кількість
ліцензійних ділянок, збільшується частка важковидобувних запасів. Тому важливо шукати
нові перспективні об’єкти. Нові технології геологорозвідки, використані на Мачухському родовищі «ДТЕК Нафтогаз», дали змогу виокремити низку нетрадиційних об’єктів пошуку:
русла річок, прибережні й авандельтові піщані
тіла (рис. 4). Частина з них підтверджена розвідувальними свердловинами, якими розкриті їх
окраїнні частини. Це досить значні ресурси для
невеликої ліцензійної ділянки площею 18 км2.
Дорозвідка Семиренківського родовища показала, що навколо нього є перспективні зони,
пов’язані з глибокозалягаючими горизонтами
карбону і девону, а також низка нових об’єктів
№2 | 2018 |
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Семиренківське ГКР

Мачухське ГКР

Буріння:
За рахунок нових конструкцій і технологій буріння, середній дебіт
свердловин зріс в 1,5 раза. Отримано найвищий дебіт свердловини за
всю історію освоєння родовища.
Розробка:
2013 р. - 0,5 млрд м3
2017 р. - 1,38 млрд м3
Річні обсяги видобутку зросли в 3 рази.
Інтенсифікація:
За рахунок нових методів інтенсифікації та роботи з пластом, додатково
видобувається до 10% газу.

Буріння:
У складних гірничо-геологічних умовах (АВПД,
пластові тиски понад 100 МПа, несумісні умови
бурінням;) завершено будівництво і успішно введено
в експлуатацію свердловину з дебітом понад
1 млн м3/добу.
Розробка:
2013 р. - 23 млн куб. м.
2017 р. - 271 млн куб. м.
Річні обсяги видобутку зросли більш ніж в 10 разів
Інтенсифікація:
За рахунок нових технологій щорічно додатково
видобувається - 190 млн м3 газу

Рис. 1. Динаміка розробки нафтогазових активів ТОВ «ДТЕК Нафтогаз»
стратиграфічного і літолого-фаціального характеру на окраїнних частинах родовища. Це
складні об’єкти, які дуже важко ідентифікуються геологорозвідувальними роботами. З

-

огляду на великі глибини їх залягання, ризики
пошуково-розвідувального буріння залишаються високими. Однак ймовірні оцінки ресурсного потенціалу таких об’єктів перевищують
Високотехнологічний комплекс ГРР:

3-D широкоазимутальна сейсморозвідка;
трикомпонентне ПМ ВСП
Спеціальні методи ГДС (крос-дипольна акустика, FMI);
Створення і управління розробкою на основі ПДГТМ;
НДР і комплексні дослідження;
Управління роботою свердловинного фонду;
Оптимізація освоєння запасів vs інвестиції;
Оптимізація програми буріння;
Оптимізація наземної інфраструктури.

3-D широкоазимутальна сейсморозвідка

Спеціальні методи ГДС

Базові постійно-діючі геолого-технологічні моделі Семиренківського і Мачухського ГКР

Рис. 2. Ключові фактори виявлення, оцінки й ефективного освоєння ресурсного потенціалу
нафтогазових активів ТОВ «ДТЕК Нафтогаз»
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20 млрд м газу. Тому перед «ДТЕК Нафтогаз»
стоїть завдання підвищувати достовірність
прогнозів і геологічних моделей перспективних
об’єктів, використовуючи комплексний підхід
до їх вивчення і нові технології обробки геолого-геофізичної інформації.
Більше двох років тому «ДТЕК Нафтогаз»
пробурив і ввів в експлуатацію одну з найглибших продуктивних свердловин у Європі – св. 17
Семиренківського родовища, в якій із глибини
6750 м отримано промисловий приплив газу.
Раніше багато фахівців стверджували, що на
такій глибині не може бути колектора. Однак
зараз, на думку вчених, на таких глибинах зосереджена половина ресурсного потенціалу
основного видобувного регіону нашої країни
(рис. 5). У результаті комплексних геолого-гео
фізичних досліджень, які включали широкоазимутальну тривимірну сейсморозвідку, відбір
і дослідження керну, високотехнологічні промислово-геофізичні роботи та аналіз даних
глибокого буріння, тільки цієї свердловиною
було нарощено понад 2 млрд м3 запасів газу категорії С1 і понад 4 млрд м3 газу категорії С2.
Виходячи з отриманих результатів і аналізу
інших аналогічних об’єктів, може йтися про
відкриття під діючими родовищами в приосьовій частині Дніпровсько-Донецької западини
3

нових покладів ВВ з економічно рентабельними
для освоєння запасами газу, співрозмірними за
обсягами з основними об’єктами експлуатації,
як це має місце в інших нафтогазових регіонах
світу. Таким чином, буріння глибоких свердловин також дає змогу наростити ресурсний потенціал родовищ.
До досліджень і розроблення виробничих
програм для «ДТЕК Нафтогаз» були залучені
як українські, так і зарубіжні наукові організації, приватні експерти, установи світового
рівня, які мають досвід роботи з такого роду
об’єктами. Наприклад, з огляду на великі глибини (5,5–6,5 км) і вторинну природу колекторів важливим стає завдання вивчення пустотного простору і зон розущільнення порід
як резервуарів скупчень природного газу. У
вітчизняних лабораторіях та зарубіжних дослідницьких центрах проводяться комплексні
дослідження пустотного простору тріщинно-порових колекторів на кернах (комп’ютерна томографія, дослідження фільтраційних
властивостей і шляхів руху пластових флюїдів
в умовах, наближених до пластових, з моделюванням гірничих тисків). Для прогнозу систем
тріщин і їх азимутального розвитку використані, поряд із традиційними, сучасні технології
аналізу анізотропії породних масивів (RS-360,
Відбір і комплексний аналіз керну
Вивчення і аналіз каротажних фацій
Відтворення умов седиментації
Сейсмофаціальне моделювання
Сіквенс-стратиграфічний аналіз
Моделювання параметрів розвитку
покладів ВВ
Створення 3-D тонкошарової моделі
покладів ВВ

Результати

• 21 об'єкт експлуатації у чотирьох горизонтах. Було 8 об'єктів експлуатації.
• Багато ГВК і зон літологічного виклинювання покладів в межах одного об'єкту експлуатації, включаючи центральну частину
родовища, котра вважалася однорідною за параметрами і газонасиченням пласта.
• Зміни по запасах. Збільшення доказаних запасів на 15-20% за рахунок уточнення геометрії і параметрів покладів та прогнозу
розвитку кумулятивних піщаних тіл.
• Оптимізація програми буріння з врахуванням результатів моделювання динаміки розробки та особливостей дренування
запасів.
• Зниження ризиків буріння низькодебітних і «сухих» свердловин за даними багатоваріантних прогнозів параметрів пласта.

Рис. 3. Комплексний науково-виробничий підхід до оптимізації освоєння запасів Семиренківського ГКР
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Карта морфології горизонту С1v2
Результати імовірнісної оцінки ресурсів ВВ за методом Монте-Карло

Разом:

Газ, млн. м3

286

1990

9406

Конденсат, тис. т

17,8

122,6

572,5

Сейсмічний розріз Мачухського ГКР

Рис. 4. Нарощування ресурсного потенціалу за результатами виявлених нетрадиційних пасток ВВ у межах
Мачухської ліцензійної ділянки
5D, DWM). Проведено спеціальні високотехнологічні дослідження розрізів свердловин (FMI,
CXD, MPD та ін.) та застосовані найсучасніші
системи відбору керну, котрі забезпечили його
вихід на рівні 90–97%.
На Мачухському родовищі було важливо
зрозуміти особливості блокової будови резервуара і провідності розломів, розвиток тріщин
у карбонатному масиві, оскільки дебіт свердловин формують, головним чином, тріщинуваті
інтервали. Для вирішення цього завдання була
створена і реалізована програма ГРР, свердловинних досліджень, обробки геолого-геофізичних даних та інтеграції результатів, до якої
вдалося залучити високотехнологічні компанії
з Великобританії, Канади і США, українські
та європейські науково-дослідні інститути й
організації. У результаті, отримані прогнози
анізотропії властивостей масиву порід, систем розвитку в них тріщин і їх азимутального
розподілу, тобто спрогнозовані канали, по яких
рухаються пластові флюїди. Це дало змогу суттєво скоротити обсяги буріння та оптимізувати
місцеположення майбутніх свердловин.
Реалізація програм геологорозвідувальних
робіт і пошукового буріння вимагає значних
інвестиційних затрат. Оптимізація бурових
програм і процесів освоєння родовищ дає
змогу скоротити обсяги інвестицій, а частину
10 |
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вивільнених коштів спрямувати на впровадження нових технологій і геологорозвідку.
Так, застосування такого комплексного підходу дало змогу оптимізувати програму освоєння Мачухського родовища, скоротивши обсяги
буріння з 8 до 4 свердловин глибиною понад
6000 м, зберігши при цьому темпи та обсяги
видобутку газу. Це дало змогу зменшити обсяги інвестицій у розробку родовища, знизивши
їх до 80 млн дол. США. Оптимізація програм
буріння та будівництва і роботи наземних
інфраструктурних об’єктів Семиренківського
ГКР також дали змогу на третину скоротити
інвестиції в розробку родовища. За результатами оптимізації для ефективного й економічно
рентабельного вилучення запасів родовища
досить 25 свердловин замість 41, як проектувалося раніше. При цьому використання технологій прогнозу параметрів пласта в комплексі
з новими підходами до технологій буріння, облаштування вибоїв свердловин та їх освоєння
дало змогу суттєво (на 30–40%) підвищити їх
середній дебіт.
Застосування вищезазначених підходів до
раціонального використання надр дало змогу компанії за 3 роки виробничої діяльності
в 3 рази збільшити обсяги річного видобутку
газу з великих глибин, досягнувши позначки
1,65 млрд м3 газу і близько 55 тис. т конденсату

ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
• Свердловина №17 (6750 м) стала рекордною за глибиною відкритих покладів вуглеводнів, з яких здійснювався промисловий
видобуток газу. Раніше найглибший в Україні об'єкт експлуатації - на глибині 6200 м.
• На структурних картах показані особливості геологічної будови основних продуктивних горизонтів, відкритих за результатами
буріння свердловини №17.
• Конструкція свердловини розроблена з урахуванням аномально високого пластового тиску і температури, які прогнозувалися
вченими на великих глибинах.
• Свердловина бурилась на буровому розчині щільністю 2,4 г\см3.
Розподіл видобувних нерозвіданих ресурсів вуглеводнів
по глибинах, млн т у.п.

394

504

441

432

531

Структурна карта
підошви
кам'яновугільних
відкладень,
розкритих
надглибокою
свердловиною
№17
Семиренківська

Конструкція
свердловини

До 3 тис.видобувних
м
3-4 тис. мнерозвіданих
4-5 тис. м ресурсів
5-6 тис. мВВ по
6-7глибинам
тис. м
Розподіл

Регіональний сейсмогеологічний розріз через надглибоку свердловину №17 Семиренківська

Рис. 5. Ключові фактори виявлення, оцінки й ефективного освоєння ресурсного потенціалу нафтогазових
активів ТОВ «ДТЕК Нафтогаз»
в 2017 р., відкрити та розвідати низку нових
перспективних об’єктів, ресурсний потенціал
яких оцінюється в 17 млрд м3 газу. За результатами ГРР та пошуково-розвідувального буріння прирощено 3 мрлд м3 запасів газу, а ресурсний потенціал діючих об’єктів експлуатації
збільшено в 2,4 раза.
Досягнуті темпи розробки основних об’єктів експлуатації становлять 10–16% від їх поточних запасів та будуть збільшені після завершення програми буріння в 2018–2019 рр. дев’яти
нових свердловин глибинами від 5500 до 6200 м
до рівня 16–19%. При цьому слід зауважити, що
для газовидобувної галузі держави загалом цей
показник не перевищує 5–10%.
Висновки. «ДТЕК Нафтогаз» постійно працює над підвищенням ефективності розробки
газоконденсатних родовищ. Тому компанія вже

третій рік поспіль видобуває додатково 1 млрд м3
газу та продовжує підтримувати такі обсяги видобутку лише з двох ліцензійних ділянок.
Аналіз залишкових запасів та ресурсного
потенціалу діючих об’єктів газовидобутку нашої країни та досвід «ДТЕК Нафтогаз» вказує
на те, що в Україні є значний ресурсний потенціал на окремих діючих об’єктах нафтогазовидобутку. Раціональний підхід до виявлення й
освоєння цього ресурсного потенціалу разом із
новими технологіями розвідки і розробки дасть
змогу в короткотерміновій перспективі підвищити обсяги видобутку газу і нафти, приростити запаси без суттєвого збільшення інвестиційних затрат порівняно з традиційними методами
ведення геологорозвідувальної і видобувної діяльності. Це буде вагомим внеском у досягнення енергетичної незалежності України.
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основні напрями роботи та ключові здобутки геологічної служби ПАТ «Укрнафта»
UA Висвітлено
за останні роки. Особливу увагу приділено розвитку практичного використання цифрових
технологій у виробництві та наголошено на їх важливості для успішної реалізації високотехнологічних проектів, у тому числі горизонтального розкриття продуктивних пластів малої
товщини. Показано перспективні шляхи залучення до розробки тонких карбонатних прошарків, які раніше вважалися малоперспективними.
Ключові слова: геологічна служба, сейсмогеологічні моделі, гідродинамічне моделювання, видобуток нафти, горизонтальні свердловини, тонкі продуктивні пласти, карбонатні пласти.

основные направления работы и ключевые достижения геологической служRU Освещены
бы ОАО «Укрнафта» за последние годы. Особое внимание уделено развитию практиче-

ского использования цифровых технологий в производстве и отмечена их важность для
успешной реализации высокотехнологичных проектов, в том числе горизонтального
вскрытия продуктивных пластов малой толщины. Показаны перспективные пути привлечения к разработке тонких карбонатных прослоев, которые ранее считались малоперспективными.
Ключевые слова: геологическая служба, сейсмогеологические модели, гидродинамическое
моделирование, добыча нефти, горизонтальные скважины, маломощные продуктивные
пласты, карбонатные пласты.

main directions of work and key achievements of the geological service of PJSC Ukrnafta
EN The
in recent years have been covered. Particular attention is paid to the development of the practical use of digital technologies in production and emphasized their importance for the successful implementation of high-tech projects, including the horizontal disclosure of thin productive layers. The prospective ways of attracting to development of thin carbonate layers, which
were previously considered unsuccessful for oil production, are shown.
Kеy words: subsurface service, seismogeological models, hydrodynamic simulations, oil production, horizontal wells, thin productive layers, carbonate layers.

ПАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, видобуває близько
70% нафти та газового конденсату й 11% газу
від загального видобутку вуглеводнів в Україні.
Розробляє 82 родовища вуглеводнів на території
двох нафтогазоносних регіонів України: ДДЗ та
Передкарпаття, що охоплюють Львівську, ІваноФранківську, Чернівецьку, Сумську, Чернігівську,
Полтавську та Харківську області, та має у своєму фонді понад 2,5 тис. свердловин.
Геологічну службу ПАТ «Укрнафта» представляють висококваліфіковані спеціалісти
широкого кола напрямів. Це геологи, геофізики-інтерпретатори промислового напряму, гео
фізики-інтерпретатори матеріалів сейсморозвідки. За роки існування товариства змінилося
декілька поколінь спеціалістів, та незмінним
залишається творчий підхід до роботи, застосування новітніх розробок, нових інструментів
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інтерпретації та переінтерпретації геофізичних
матеріалів, удосконалення методів та методик,
аналітичний комплексний підхід до вирішення
всебічних завдань пошуків, розвідки та розробки родовищ вуглеводнів (рис. 1). У різний час
гео
логічну службу ПАТ «Укрнафта» (Товари
ства) очолювали Б.С. Воробйов, Є.М. Довжок,
Р.М. Окрепкий, В.Й. Прокопів.
Товариство першим в Україні розпочало
системне впровадження передових світових
технологій. З 2000 р. проводиться повний технологічний цикл – від поглибленої переобробки і переінтерпретації сейсмічних та промислово-геофізичних даних до гідродинамічного
моделювання процесів розробки родовищ із
застосуванням апаратно-програмного комплексу компанії «Шлюмберже» – світового лідера у створенні спеціалізованого програмного забезпечення. Якісно новий
рівень
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Рис. 1. Робочий процес геолого-геофізичного та гідродинамічного моделювання родовищ
у ПАТ «Укрнафта»
моделювання застосовується під час виконання найрізноманітніших робіт, що стосуються
пошуків, розвідки та розробки покладів вуглеводнів та родовищ, і значно підвищує ефективність робіт [1-3].
Більша частина родовищ, на розробку яких
ПАТ «Укрнафта» володіє відповідними спецдозволами, мають дуже складну будову.
Однією з передумов досягнення необхідної якості структурно-параметричного
моделювання є проведення високоякісних
сейсмічних 3D-досліджень, які, у свою чергу, вимагають ретельного планування систем
спостережень із максимальним урахуванням
сейсмогеологічних особливостей об’єктів досліджень. Методики проведення сейсмічних
досліджень, ексклюзивні алгоритми обробки та інтерпретації сейсмічної інформації [4],
розроблені нашими фахівцями, забезпечують
високу просторову роздільну здатність під час
формування об’ємного зображення геологічного середовища (рис. 2) і сприяють отриманню детальних структурно-тектонічних каркасів об’єктів досліджень. На основі отриманих
сейсмогеологічних моделей виконується прогноз просторового розподілу фільтраційно-ємнісних та літофаціальних характеристик продуктивних розрізів родовищ вуглеводнів.

З 2004 р. спроектовано та здійснено супервайзинг проведення для ПАТ «Укрнафта» дванадцяти 3D висококондиційних сейсмічних
спостережень на пріоритетних для товариства

Рис. 2. Результати динамічної переобробки хвильового поля, що дають змогу прогнозувати наявність
малоамплітудних порушень під час проектування
горизонтальної свердловини
№2 | 2018 |

| 13

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ

Рис. 3. Об’ємна модель продуктивного горизонту
К-4 та фактичне положення стовбура горизонтальної св. 700 Мільківського родовища
родовищах, серед яких найбільші нафтові родовища України – Анастасівське, Бугруватівське,
Глинсько-Розбишівське. Проведені роботи у
поєднанні із застосованими власними методиками інтерпретації первинної сейсмічної
інформації дали можливість отримати якісні
геолого-тектонічні моделі, провести гідродинамічні розрахунки та на основі виконаного моделювання запроектувати буріння 19 свердловин,
9 з яких – із горизонтальним закінченням довжиною 100‒250 м. На рис. 3 зображено об’ємну модель продуктивного пласта та фактичну
траєкторію однієї з пробурених горизонтальних свердловин.
Буріння запроектованих свердловин збільшило загальний видобуток нафти на 1,1 млн т, з
них 803,3 тис. т припадає саме на горизонтальні
свердловини. При цьому використання об’ємного цифрового геологічного та гідродинамічного
моделювання дало змогу робити високоточні
прогнози роботи запроектованих свердловин.
Еталонним прикладом такого високоточного прогнозу вже стала горизонтальна св. 510
Бугруватівського родовища [5], в якій до заміни

Рис. 4. Прогноз та фактична робота горизонтальної
св. 510 Бугруватівського родовища протягом 12 років
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глибинного насоса на більш продуктивний фактична робота свердловини практично збігалася
з її прогнозними показниками (рис. 4).
Успішне впровадження практики горизонтального розкриття продуктивних горизонтів
[6, 7] відкриває нові перспективи для експлуатації продуктивних пластів незначної товщини,
розробка яких вертикальними свердловинами
є малоефективною. Так, на Бугруватівському
родовищі продуктивний верхньовізейський
горизонт В-16 має ефективну товщину переважно в діапазоні 4‒14 м. Середній початковий
дебіт нафти вертикальних свердловин, які працюють із цього горизонту, становить 0,5‒12 т/д,
інколи досягаючи 17 т/д. Водночас початковий
дебіт нафти горизонтальних свердловин 525 та
535, які пробурені на цей горизонт за результа-

Рис. 5. Об’ємна модель менілітових продуктивних
горизонтів та фактичне положення в бориславському пісковику стовбура горизонтальної св. 100
Верхньомасловецького родовища
тами моделювання, становив 75 т/д та 68,7 т/д,
а середній дебіт за час роботи – 58 т/д та 46 т/д
нафти відповідно.
Нафтогазоносні регіони України (Дні
провсько-Донецька западина (ДДЗ) та Перед
карпатський прогин), в яких ПАТ «Укрнафта»
проводить видобування вуглеводнів, кардинально відрізняються за геолого-тектонічною будовою. На поточний момент буріння горизонтальних свердловин Товариство
застосовує переважно на об’єктах ДДЗ, які
(окрім приштокових зон) мають кути залягання порід здебільшого 4‒7о. На родовищах Передкарпатського прогину, де кути
залягання порід досягають 90о, що пов’язано з наявністю складчастих структур, товариство тільки розпочинає застосовувати
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Рис. 6. Схема кореляції доломітового продуктивного пласта та фактична траєкторія горизонтальної
св. 270 Гнідинцівського родовища
буріння горизонтальних свердловин з використанням методики ефективного геостірінгу. Частина першого проекту реалізована на
Верхньомасловецькому родовищі (рис. 5) [8].
Успішна його реалізація (св. 100 та 101 –
фактичний сумарний початковий дебіт нафти 95 т/д) відкрила перспективи широкого

впровадження горизонтального буріння у
складних структурно-тектонічних та топографічних умовах Передкарпатського прогину.
Останнім часом геологічна служба
Товариства працює над збільшенням ресурсної
бази в межах ділянок спецдозволів за рахунок
залучення до видобутку карбонатних відкладів

Рис. 7. Схема кореляції продуктивних горизонтів Б-9 та Б-10 Великобубнівського родовища та проектна
траєкторія горизонтального стовбура св. 119
№2 | 2018 |

| 15

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ
різних стратиграфічних товщ [9, 10]. Першим
проектом є реалізація розробки доломітизованих пластів незначної товщини (4‒6 м) перм
ських відкладів на Гнідинцівському родовищі
(рис. 6). При цьому найбільш розущільнена частина пласта досить часто має товщину близько
1 метра. Розробка такого складного об’єкта вертикальними свердловинам є не просто мало
ефективною, а взагалі неможливою, особливо за
наявності обводнених пластів вироблених продуктивних горизонтів, які відокремлені дуже
тонкими глинистими перемичками товщиною
2‒5 м. Тому з метою залучення цього об’єкта
до промислового видобутку на родовищі було
запроектовано схему розробки його горизонтальними свердловинами. У результаті натепер
щорічний видобуток нафти з цих верств становить понад 50 тис. т.
На черзі башкирські карбонатні колектори.
За полігон вибрано Великобубнівське родовище,

на якому пробурено св. 119 із суцільним відбором керну з цих верств та проведено поінтервальне випробування в процесі буріння. Дебіт
з кожного інтервалу в перерахунку на добу становить понад 100 т. На черзі реалізація проекту
з горизонтальним розкриттям одного з продуктивних горизонтів у цих відкладах (рис. 7).
Спеціалісти геологічної служби Товариства
проводять велику кількість найрізноманітніших робіт, пов’язаних з аналізом, кореляцією
та комплексною переінтерпретацією матеріалів ГДС та сейсморозвідки, розробляють нові
та удосконалюють наявні методи і методики,
що спрямовані на покращення процесів пошуків, розвідки та розробки родовищ вуглеводнів з метою нарощування сировинної бази
України та збільшення видобутку вуглеводнів.
Запорукою успіху на цьому шляху є тісна спів
праця спеціалістів усіх напрямів в межах не
лише Товариства, а й України загалом.
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Газовугільні родовища – джерела
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UA

Викладено результати критичного аналізу гіпотези органічного походження нафти
і газу та показано, що газовугільні родовища – це продукт одного зі ступенів метаморфізму вуглеводнів, які надходять із мантії у верхні шари земної кори і залежно
від особливостей розвитку геологічного середовища послідовно перетворюються у
тверді корисні копалини.
Даються практичні рекомендації з оцінки перспектив проведення пошукових робіт,
виходячи з нових уявлень про генезис газовугільних родовищ.
Ключові слова: газовугільні родовища, метан, видобуток метану, вугілля, нафта,
тріщинуватість.

RU

Изложены результаты критического анализа гипотезы органического происхождения нефти и газа и показано, что газоугольные месторождения это продукт одного
из степени метаморфизма углеводородов, поступающих из мантии в верхние слои
земной коры и в зависимости от особенностей развития геологической среды последовательно превращаются в твердые полезные ископаемые.
Даются практические рекомендации по оценке перспектив проведения поисковых
работ, исходя из новых представлений о генезисе газоугольных месторождений.
Ключевые слова: газоугольные месторождения, метан, добыча метана, уголь,
нефть, трещиноватость.

EN

The results of the critical analysis of the organic petroleum origin hypothesis are presented
and it is shown that gas coalfields is a metamorphism product of the hydrocarbons coming
from the mantle to the upper layers of the earth's crust and depending on the geological
development are consistently turning into solid minerals.
Practical recommendations for estimating prospects of exploration works are given, based
on the new ideas of gas coalfields genesis.

УДК 553.9.04(477)

Практично у всіх вуглевидобувних країнах світу важливого значення набуває метан
газовугільних родовищ – не тільки як фактор
ризику газових викидів у шахтах, а також як
потужне джерело розширення сировинної
бази вуглеводнів. За різними оцінками, його
загальні світові ресурси становлять від 93,4 до
285,2 трлн м3, а Україна за ресурсами метану
посідає одне з чільних місць у світі після США,
Росії, Китаю. Зокрема, у вугільних шахтах і
вуглевмісних породах газовугільних басейнів
України, за попередніми оцінками, міститься
від 12,0 до 25,0 трлн м3, з них видобувні становлять 3,0-3,5 трлн м3.
Наразі видобуток метану як супутньої корисної копалини здійснюється у процесі дегазації вуглепородного масиву для вирішення проблем:
- створення безпечних умов видобутку вугілля;
- зменшення техногенних викидів метану в атмосферу;
- отримання висококалорійної сировини.

В Україні створено необхідні технології видобутку й використання метану газовугільних
басейнів і розвитку метановидобувної промисловості: розроблено державні й відомчі нормативні документи, що охоплюють весь перелік
робіт, пов’язаних із видобуванням, транспортуванням, споживанням метану; вітчизняна
промисловість випускає необхідне обладнання
й апаратуру, зокрема мобільні газодизельні та
газотурбінні станції, газонаповнювальні компресорні станції, що працюють на вугільному
метані.
З погляду комплексного освоєння газовугільних родовищ, проведені науково-технологічні дослідження дали змогу запропонувати
ряд критеріїв загального геологічного і технологічного спрямування для виділення першочергових об’єктів з видобутку вугільного
метану.
За складних умов сьогодення забезпечити
суттєвий приріст ресурсів і запасів вуглеводнів за рахунок відкриття найближчим часом
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крупних родовищ природного газу традиційного типу малоймовірно, а невеликі родовища,
які сьогодні ще відкриваються, міститимуть і
малі запаси. Інтенсифікація робіт із видобутку природного газу на великих, але на сьогодні
виснажених родовищах і видобуток із родовищ
нетрадиційних типів – газу центрально-басейнового типу, «сланцевого» газу, газу ущільнених
колекторів та інших – потребує значних матеріальних і фінансових зусиль та з огляду на значні
можливі екологічні ризики не задовольняє потреби для забезпечення енергетичного балансу
держави.
Водночас необхідність, можливість і економічна доцільність великомасштабного видобування метану в Україні підтверджується досвідом ряду країн та розрахунками собівартості
газу вугільних розрізів і вуглепородних масивів,
яка дорівнює собівартості газу нафтогазоносних надр Дніпровсько-Донецької западини.
Передумовою вирішення проблеми видобутку метану газовугільних родовищ є науково обґрунтоване визначення геологічних умов
формування газогенераційного потенціалу,
встановлення джерел його походження у контексті з’ясування генезису вуглеводнів.
Родовище кожної корисної копалини – це
частка прояву багатофакторного й вічного процесу формування земної кори, протягом якого
кожне родовище проходить повний життєвий
цикл: формується, існує протягом деякого часу
і руйнується.
Родовища вуглецевовмісних корисних
копалин (нафти, газу, вугілля, горючих сланців тощо) мають спільне генетичне коріння.
Водночас деякі питання їх генезису, які суттєво
впливають на методику прогнозування, пошуку та технології видобутку, залишаються дискусійними.
Щодо генезису родовищ вуглеводнів протиріччя між положеннями органічної гіпотези
та фактами з практики пошуку і розробки покладів нафти і газу досягли критичного значення – положення осадочно-міграційної гіпотези
почали гальмувати розвиток геологорозвідувальних робіт і можливості їх переорієнтації та
прогнозування й освоєння ресурсів вуглеводнів на більш ефективну наукову основу [1].
Питання генезису газовугільних родовищ
є ще складнішим. Гіпотеза утворення вугілля
з рослинних залишків через торф не пояснює
багато особливостей будови та складу вугільних пластів і родовищ загалом. Усі дослідники
газовугільних родовищ вважають, що газ метан
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є генетично пов’язаним із вугіллям, різницю
вбачають лише в характері цих зв’язків: одні
вважають, що газ генерується органічною речовиною рослинних залишків, з яких утворилося
вугілля, а інші стверджують, що газ утворюється в процесі метаморфізму вугілля.
Але чисельні факти з практики розробки
газовугільних родовищ вступають у протиріччя з цими гіпотезами. У складі газів вугільних
пластів встановлені метан, етан, бутан, пропан, водень, вуглекислий газ, азот, гелій, аргон
та інші інертні гази [2]. Досі ще не встановлено
факту генерації рослинними залишками такого
асортименту газів, включаючи інертні.
Порівняльний аналіз процесу торфонакопичення та морфології вугільних пластів однозначно відкидає гіпотезу утворення останніх із
торфу. Торфонакопичення ідентичне процесу
формування осадових порід – на дно водойми
випадає весь привнесений в нього теригенний,
рослинний, хемогенний матеріал. Потужність
осадків визначається кількістю матеріалу, що
випадає в осадок, і на близько розташованих
ділянках дна водойми – в низинах і на підняттях – вона однакова, а змінюється тільки в регіональному плані. Детальний морфоструктурний аналіз вугільних пластів [3] показує, що в
початковому заляганні їх шаруватість, незалежно від форм рельєфу, завжди горизонтальна, а
зміна їх потужностей переважно проходить за
рахунок нижніх шарів і частково – за рахунок
ерозії, розмивів верхньої частини шару.
Дослідники [4] також підмітили важливу
особливість будови вугільних шарів. У випадку
значної диференціації рельєфу підстиляючих
відкладів на позитивних формах рельєфу тонкий вугільний шар відповідає верхній частині
підвищеної потужності в понижених ділянках
рельєфу. Цілком очевидно, що ці ознаки характерні тільки для випадків заповнення рельєфу
рідиною. На особливості будови вугільних шарів, що не узгоджуються з гіпотезою утворення
їх із торфу, вказано в роботі [5].
Розглядаючи співвідношення потужностей
вугільних і торф’яних шарів, необхідних для
їх утворення, треба відзначити, що для надпотужних вугільних шарів у 400-500 м, які трапляються в деяких вугленосних басейнах, необхідно мати торф’яне болото глибиною понад
4000 м, існування якого в принципі неможливе.
Глибина сучасних торф’яних боліт становить не
більше 10 м.
У роботі [3] наведено багато прикладів,
коли морфологічні особливості конкретних

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ
Таблиця 1. Розподіл запасів метану кам’яновугільних родовищ за басейнами та областями України
Кількість
Запаси станом на 01.01.2006 р. / 01.01.2012 р., млн м3
об’єктів
Басейн,
в т.ч. ті, що
область
С2 пластиС1+С2+ С2
всього
розробС1
С2
супутники
пл.-суп.
ляються
Донецький басейн
Дніпропетровська

2

2

Донецька

112/ 124

65/ 72

Луганська

54/57

20/21

Всього по
Донецькому
басейну

168/183

87/95

1537,3/
1491,05
80 409,4/
78 082,52
79 734,4/
82 073,5

1644,5/
1643,88
48 623,3/
61 504,24
48 303,1/
48 820,47

31 126,7/
34 791,2

161 681,1/
161 647,07

98 570,9/
111 968,59

31 126,7/
34 791,2

291 378,7/
308 406,86

733,2/
733,3
31 859,9/
35 524,4

4465,6/
5479,8
295 844,3/
313 886,66

~

-

3181,8/
3134,93
160 159,4/
174 377,96
128 037,5/
130 893,97

Львівсько-Волинський басейн
Львівська,
всього по ЛВБ
Всього в
Україні

2/3
170/186

87/95

161 681,1/
161 647,07

вугільних шарів можна пояснити тільки флюїдальністю вихідної речовини, з якої утворилося вугілля. Це вугільні діапіри, клини, що
являють собою гострокутні відгалуження від
вугільного покладу в тріщини вміщуючих порід, локальні лінзоподібні шари з випуклістю
тільки вниз тощо.
За хімічним складом залежно від ступеня
вуглефікації середній елементний склад вугілля
(у %) змінюється в таких межах: буре вугілля –
вуглець 71,64; водень – 5,33; азот – 1,57; сірка –
0,38; кисень – 19,59; антрацит-вуглець – 94,37;
водень – 2,19; азот – 0,6; сірка – 0,25; кисень –
3,32 [6].
Ці дані беззаперечно свідчать, що вихідну
речовину безіменної основної маси вугілля необхідно назвати своїм іменем – нафта [1]. Нафта,
виливаючись на поверхню землі в тектонічно
активні епохи, заповнює найбільш низькі ділянки рельєфу. За час знаходження в поверхневих
умовах вона втрачає легкі фракції, згущується,
окислюється, різною мірою насичується теригенним і рослинним матеріалом, що забезпечує
майбутню зольність вугілля. Факт наявності
різних металів у нафтах із будь-яких нафтових
родовищ пояснює причини виявлення металів у
вугіллі, в тому числі також у разі, коли цей факт
взагалі не пояснюється гіпотезою утворення
вугілля з торфу разом із гіпотетичними інфільтраційними та ексфільтраційними явищами.
При цьому геохімічний спектр нафти в частині

3732,4/
4746,6
102 303,3/
116 715,19

наявності різних металів і елементів відбиває
особливості насичення геологічного середовища регіону відповідними металами та елементами. Феномен утворення потужних вугільних
шарів, в основному однорідних і з найнижчою
зольністю (1-3%) [6], також знаходить своє пояснення. Під час разового виливу великої кількості нафти тільки її верхня частина буде збагачуватися теригенним та рослинним матеріалом,
а нижня частина буде залишатися однорідною,
з нульовою зольністю. Якщо темп надходження
нафти на поверхню незначний і тривалий у часі,
то формується шарувата структура вугільного
пласта, що утворюється періодичними (сезонними) надходженнями теригенного та рослинного матеріалу. Останній зберігається у вугільних пластах у різного ступеня «обвугленому» і
«почорнілому» стані зі збереженням структури
анатомічної будови. Просторовий збіг вугленосних і нафтогазоносних басейнів також стає
не тільки зрозумілим, а й логічно очікуваним.
У багатьох районах поклади вугілля та нафти
розташовані в безпосередній близькості один
від одного, зокрема в Донбасі. Це свідчить про
періодичність надходження нафти в осадовий
чохол по розломах протягом багатьох ератем.
Процес зародження майбутніх вугільних
пластів сьогодні можна спостерігати в багатьох регіонах світу. Відомі чисельні наземні виливи високов’язких нафт (мальт). У Венесуелі,
на Сахаліні та в інших місцях знаходяться
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Таблиця 2. Характеристика взаємозв’язку вугленосності та метаноносності геолого-промислових ра
йонів Донбасу
Геолого-промисловий
район

Кількість
пластів

млрд м3

Красноармійський

33

231,3

Донецько-Макіївський

59

202,1

Центральний
ТорезькоСніжнянський
Лисичанський

46

84,8

39

37,5

25

22,5

Луганський

39

47,5

Алмазно-Мар’ївський

53

81,2

Краснодонський

24

56,2

Боково-Хрустальский

31

40,1

Селезнівський

32

51,9

асфальтові озера. Відомі виходи вуглеводнів
широких фракцій – від газу до мальти, не тільки наземні, а також підводні [7]. Підводні виливи високов’язких вуглеводнів та змішування
їх із морськими осадами приводять до формування горючих сланців. Цим пояснюється широкий діапазон вмісту в них органічної речовини (до 70%).
Детальний аналіз геолого-структурних,
мінералого-петрографічних і геохімічних особливостей родовищ вугілля також показує, що
процеси регіонального метаморфізму вугільних пластів і вуглевмісних порід неодноразово
супроводжувалися епігенетичними явищами їх
вуглеводневої флюїдизації, яка зумовлена фільтрацією широких за складом паро-водне-газових розчинів (флюїдів) по зонах тектонічних
порушень за високих перепадів термодинамічних параметрів. Наприклад, флюїдоактивна зона у вугленосній пачці теригенних порід
у світі С27 (Східний Донбас) характеризується
максимальним проявом прожилкової гідротермальної мінералізації піриту, кварцу, кальциту
та вирізняється аномально високою газоносністю вугільних пластів і вміщуючих порід із неодноразовими проявами вуглегазових викидів.
У зв’язку з хибними уявленнями органічної
гіпотези про генезис, умови та причини знаходження газів в одному геологічному середовищі
з родовищами вугілля виникають великі сумніви в достовірності величини оцінених ресурсів
вугільного метану в Україні та загалом у газовугільних регіонах світу.
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Виходячи із сучасних науково-обґрунтованих уявлень про генезис вуглеводневмісних
корисних копалин, необхідно визначити їх перспективи та переорієнтацію пошукових робіт.
Запаси вугілля на території України зосереджені в основному в трьох басейнах: Донецькому,
Львівсько-Волинському та Дніпровському, де поклади кам’яного вугілля Донецького і ЛьвівськоВолинського басейнів розглядають як вуглегазові,
виконаний підрахунок запасів метану має значно
більші перспективи (табл. 1) [8].
Газоносність кам’яновугільних відкладів
Донбасу зумовлена вугленасиченістю кожного окремого вуглепромислового району
(табл. 2). Сучасне поширення вуглеводневих
газів у басейні пов’язано з особливостями геологічного розвитку басейну, глибиною залягання вугленосних відкладів, тектонічною будовою, літолого-фаціальним складом вміщуючих
порід та умовами циркуляції підземних вод [8,
9]. У вугільних пластах і вміщуючих породах
газ перебуває у вільному, сорбованому та клатратному (надмолекулярно зв’язаному) станах.
Співвідношення об’єму вільних і сорбованих
газів залежить від термобаричних умов гірського масиву, показників колекторських властивостей порід вугленосної площі, ступеня обводнення тощо [9, 10].
Використання метану вугільних родовищ
суттєво поступається традиційній технології
видобутку вугілля. Технологічні рішення під
час вилучення метану із вуглепородних масивів (вугільних пластів та вміщуючих порід)
базуються переважно на досвіді нафтогазової
галузі, і лише поодинокі вугільні підприємства розробляють системи вилучення метану та дегазації вугільних пластів для потреб
шахти, роботи когенераційних установок (ш/у
«Покровське») та газових автозаправок (шахта
ім. О.Ф. Засядька) [8-10].
Для ефективного видобутку метану вугільних родовищ необхідно враховувати як природні, так і техногенні фактори. Специфіка освоєння
видобутку газу метану на сьогодні визначається
такими факторами:
- геологічними умовами (форма покладу, глибина залягання, температура, тиск газу тощо);
- специфікою системи «газ – газоносні породи»;
- можливістю подальшого відпрацювання вугільних пластів.
Розглянемо ці фактори більш детально.
Переважно форма газового покладу – пластова купольна, для якої характерні газовий та
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Таблиця 3. Форма та енергетичні зв’язки метану з вугіллям
Група

Форма знаходження

Відносний
вміст, %

Тип зв’язку

Енергія
деструкції,
МДж/м3

І

Вільний газ

5–6

Адгезійний

0,09

ІІ

Сорбований із поверхні і в
макропорах

8–10

Фізична сорбція

0,76–0,94

ІІІ

Сорбований у мікропорах
Розчинена Газокристалічна

20–25
40–50
3–5

Об’ємне обводнення
Розчин включення
Хімічна взаємодія

1,88–2,37
7,6–8,9
13,4–17,8

водонапірний режими витискання газу. У вугільних родовищах крайові води відсутні, газ залягає
в пологих пластах. Рух газу у пласті визначається
лише пластовою енергією, яка змінюється в межах 2-6 МПа. Температура у вугільних пластах
на глибині 100-1100 м – 20-40 °С. Розробка на
більшості вуглевидобувних підприємствах сьогодні відбувається на глибині 500-1000 м, відповідно за температури 30-40 °С. Вугільні родовища
складаються із вугілля різних марок. Пористість
вугільних пластів не перевищує 5-8%, на глибинах розробки 600-700 м вугільні пласти майже
непроникні. Іншим фактором є взаємозв’язок
газу із вміщуючими породами: 85-95% газу знаходиться у зв’язаному стані, до того ж ці зв’язки
різні (табл. 3 та 4).
Вугілля є тріщинувато-пористим середовищем. Тріщини різного походження утворюються під час вуглефікації або під час тектонічних рухів та розробки вугільних пластів,
завдяки чому вугільні пласти розбиті на блоки.
У тріщинах і макропорах вміщується вільний
газ, який переміщується в режимі фільтрації.
Газоносність та кінетика газовіддачі вугілля визначається ступенем його метаморфізму,
петрографічним складом, гірничо-геологічними умовами залягання. Оцінка і прогноз основних геолого-промислових характеристик
вугільних пластів – нестандартне завдання через складну морфоструктурну будову і форми
знаходження вуглеводнів у поровому просторі.

Структура вугілля має пори від 10 до 0,8 нм,
при цьому основна частина пористості зумовлена розміром пор, які відповідають розміру
пор молекул метану. За характером руху метану у різних порах вугілля виділяють декілька
класів [11]:
- молекулярні пори (0,4-0,7 нм), співрозмірні з
молекулами метану (0,416 нм);
- фольмерівські (1-10 нм), довжина вільного
пробігу метану менша за діаметр пор, тому в таких порах кількість зіштовхувань молекул газу
зі стінками пор є більшою, ніж між молекулами;
- кнутсенівські (10-100 нм), у цих порах довжина вільного пробігу молекул є меншою за
розмір пор і характер руху газу є молекулярним;
- макропори (понад 100 нм), де відбувається
крокова дифузія, визначається градієнтом концентрації.
Пустоти вугілля, які пов’язані з тріщинуватістю, визначаються в межах 3-12%, зокрема
частка ендогенних тріщин становить не більше
3% мікропустот вугілля [11]. Із різними параметрами тріщинуватості вугілля корелюється
його проникність, що пов’язано з вирішенням
проблем дегазації та вилучення вуглеводнів.
Найбільш важливими параметрами тріщинуватості є: середня величина розкриття та пустота
тріщин або середня відстань між тріщинами.
Для їх визначення на першій стадії проводять регіональні сейсмічні 2D- та
3D-дослідження і виявляють ділянки вугільних

Таблиця 4. Класифікація вугілля за ступенем порушеності
Тип

Ступінь порушеності

Міцність вугілля

I
II
III
IV
V

Непорушені
Мало порушені
Дуже порушені
Подрібнені
Перетерті

Міцні
Доволі міцні
Неміцні
Маломіцні
Маломіцні

Середня
відстань між
тріщинами в
аншліфі, мм
4,0
1,9
1,20
0,88
0,56
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пластів, придатних для видобутку вуглеводнів.
Результати регіональної та локальної зйомки взаємопов’язані. На стадії детальних робіт
проводять детальні сейсмічні профілювання з
метою побудови геолого-геофізичної моделі досліджуваної ділянки. На першій стадії вивчення
газовугільних родовищ визначають фільтраційно-ємнісні, фізико-механічні властивості, елементний та речовинний склад вугілля та вміщуючих порід [8, 11].
Отримані результати використовують для
побудови геолого-геофізичної моделі — основи
для подальшого підрахунку ресурсів вугілля і
метану на вуглегазових родовищах та розробки
технологій їх вилучення.
Висновки. Критичний аналіз гіпотези органічного походження вуглеводнів вказує на те,
що нафта і газ є початковою ланкою в ланцюзі

метаморфізму вуглеводнів, які надходять із
мантії у верхні шари земної кори і залежно від
ступеня їх метаморфізму та особливостей розвитку геологічного середовища послідовно перетворюються в бітуми, вугілля (буре, кам’яне,
антрацит), горючі сланці тощо.
Для визначення ресурсної бази видобутку
вуглеводнів із вугільних пластів і вуглепородних масивів їх необхідно розглядати насамперед як ємності для акумуляції та збереження
супутніх корисних копалин, які знаходяться в
них у флюїдному стані.
Розробка сучасної науково обґрунтованої
методики пошуку, розвідки та видобутку вуглеводнів із газовугільних родовищ та вуглепородних масивів дасть змогу забезпечити розширення ресурсної бази енергетичної сировини
України.
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XXI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА
НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «НАФТА ТА ГАЗ 2018»
23-25 жовтня 2018 р. у Києві у виставковому центрі «АККО Інтернешнл»
відбудеться Міжнародний форум нафтогазової промисловості.
Організатор форуму – Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України».
Основні розділи виставки:
- розвідка і розробка морських і сухопутних нафтових і
газових родовищ;
- нові технології буріння; обладнання для нафтогазової
промисловості;
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- послуги з буріння, ремонту й обслуговування свердловин;
- підготовка та переробка природного газу і конденсату;
переробка нафти;
- магістральний транспорт природного газу і нафти, розподіл природного газу, газові мережі;
- газотурбінні двигуни, запірна арматура та регулятори
тиску, прилади для вимірювання та обліку газу.
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On fluid saturation of Bathonian
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В апікальній частині Єфремівської складки в туфогенних пісковиках кам’янської світи батського ярусу за матеріалами промислово-геофізичних досліджень виділяється
область високоомних колекторів, природа якої не має чіткого пояснення. З’ясування
характеру насичення цієї товщі може дати відповідь на низку питань нафтогазової
геології і гідрогеології регіону.
Ключові слова: ярус, світа, горизонт, пісковик, мінералізація, вуглеводні, поклад.

RU

В апикальной части Ефремовской складки в туфогенных песчаниках каменской свиты батского яруса по материалам промыслово-геофизических исследований выделена область высокоомных коллекторов, природа которой трактуется неоднозначно.
Выяснение характера насыщения этой толщи может дать ответ на серию вопросов
нефтегазовой геологии и гидрогеологии региона.
Ключові слова: ярус, свита, горизонт, песчаник, минерализация, углеводороды, залежь.

EN

According to production test log data, high-resistivity reservoir area is distinguished in
apical part of Yefremivska fold, in tuffaceous sandstones of Kamyanska suite. Nature of the
area in question is unclear. Identification of saturation behaviour of this section may answer several questions of petroleum geology and hydrogeology of the region.
Key words: stage, suite, horizon, sandstone, mineralization, hydrocarbons, pool.

Туфогенні пісковики кам’янської світи
залягають у верхній частині батського ярусу
(J2bt2) і широко розвинені на західних окраїнах Донбасу і в східній частині ДніпровськоДонецької западини (ДДЗ). Це темно-зелені і
зелено-сірі дрібно-середньозернисті збагачені
сидеритом пісковики, у складі яких значну роль
відіграє пірокластичний матеріал андезитового
складу, трапляються туфобрекчії і туфоконгломерати. Кварцево-андезитові різновиди збагачені роговою обманкою, біотитом, магнетитом.
У товщі розповсюджені численні рослинні залишки – відома «кам’янська флора», прісноводна і морська фауна; це прибережно-морські,
дельтові, алювіальні і лімничні відклади [1, 2].
На Єфремівському газоконденсатному родовищі з цими породами пов’язана цікава геофізична аномалія, природа якої поки що однозначно
не з’ясована.
Єфремівська структура знаходиться у східній частині приосьової зони ДДЗ, входить до

Tuffaceous sandstones of Kamianska formation are found in the upper Bathonian
stage (J2bt2) and are widely developed in western margins of Donetsk basin and in eastern
part Dnipro-Donets Rift (DDR). These are
siderite-enriched dark-green and green-gray
fine- and medium-grained sandstones, which
composition is largely dependent on pyroclastic material of andesite composition, tuff breccias and tuff conglomerates. Quartz-andesitic
phases are enriched with hornblende, biotite,
magnetite. Numerous plant remains are common for the section – “Kamianska flora” is
known, freshwater and sea fauna; these are littoral, deltaic, alluvial and lacustrine sediments
[1, 2]. At Yefremivske gas condensate field, an
interesting geophysical anomaly relates to these
rocks. Nature of the anomaly in question is not
yet definitely clarified.
Yefremivska structure is located in the eastern part of near-axial zone of the DDR, is a part
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складу Хрестищенсько-Єфремівського валу і на
мезозойському рівні являє собою антиклінальну складку субширотного простягання, в ядрі
якої знаходиться соляний діапір передтріасового рівня залягання апікальної частини. Лінійні
розміри складки – 15 х 5 км, вона інтенсивно
порушена диз’юнктивними дислокаціями як
скидового, так і підкидового (С.В. Горяйнов,
2018 р.) характеру. Спостерігається різке незбігання мезозойського і палеозойського структурних планів.
Відкрита донині промислова газоносність
Єфремівського родовища пов’язана з бахмутською серією, картамиською та араукаритовою
світами карбону і пермі. У 2017 р. для більш
інтенсивного залучення до розробки запасів
південної частини покладу горизонту П-6 картамиської світи була закладена експлуатаційна
св. 221 Єфремівська.
За даними оперативної інтерпретації виконаного комплексу ГДС при вибої 1630 м у розкритому свердловиною розрізі в покрівлі батського ярусу в інтервалі глибин 843,2-870,2 м був
виділений пласт пісковику з пористістю 23% та
позірним опором за боковим каротажем 10 Ом∙м
з невизначеним характером насичення. Було
вирішено провести вторинне розкриття цього
об’єкта перфорацією 324 мм проміжної колони
в інтервалі 844-850 м та випробування за допомогою випробувача пластів на бурильних трубах типу КВІ-146. У результаті нетривалого випробування (90 хвилин відкритого періоду) був
отриманий приплив флюїду розрахунковим дебітом 31,7 м3/добу. Відібрана проба представлена фільтратом бурового розчину, термометричні
дослідження з метою виявлення джерела флюїду
не проводилися. Таким чином, вірогідна інформація про характер насиченості пласта отримана
не була.
Св. 221 у досліджуваному інтервалі бурилася
на полімерному розчині питомої ваги 1,18 г/см3,
що є надзвичайно великим значенням для мезозойських горизонтів, де пластові тиски, як правило, суттєво нижчі від гідростатичних. З високою
ймовірністю під час буріння відбулося закупорювання батського колектору фільтратом, і гідродинамічний зв’язок між свердловиною і резервуаром був втрачений.
Батські пісковики товщиною 15–35 м розвинені на Єфремівській і суміжних площах
скрізь; вони характеризуються пористістю 1523% за ГДС. Глибина залягання горизонту на
структурі варіює від 375 м над Єфремівським
штоком до 1200 м і глибше на крилах підняття.
24 |

| №2 | 2018

of Khrestyshchensko-Yefremivskyi wall and
at Mesozoic level is represented by east-west
trending anticlinal fold, in which core there is
a salt diapir of pre-Triassic depth of apical part.
Linear dimensions of the fold – 15 х 5 km, it
is intensively faulted with fracturing and displacement of both donwthrown and upthrown
(S. Horyaynov, 2018) nature. A sharp mismatch
of the Mesozoic and Paleozoic structural plans
is observed.
Gas content discovered at Yefremivske
field as of today relates to Carbon and Permian
Bakhmut series, Kartamyska and araucarite suites. In 2017, to intensify development
from southern part of the deposit at П-6 horizon of Kartamyshka suite, producing well 221
Yefremivska was sunk.
According to operative interpretation of
well log survey done at bottom hole 1630 m, a
sandstone formation with 23% porosity and apparent resistance at lateral logging of 10 ohm•m
with undefined saturation behaviour was distinguished in the section opened by the well in the
Bathonian stage roof, at depth interval of 843.2870.2 m. It was decided to carry out secondary
opening of this target, via 324 mm perforation
of intermediate string in 844-850 m interval,
and a test using drillstem tester with КВІ-146
type drill pipes. A short test (90 minutes of open
period) resulted in fluid flow rate of estimated 31.7 m3/day. The sample taken was mud filtrate, no temperature surveys to detect the fluid
source were carried out. Thus, no reliable data
was acquired as to saturation behaviour of the
formation.
Well 221 within the interval surveyed was
drilled using polymer solution having weight
of 1.18 g/cm3, which value is extremely high for
Mesozoic horizons, where formation pressures
are usually significantly lower than the hydrostatic pressures. It is highly probable that during
the drilling, Bathonian reservoir was mudded
off with the filtrate, and the reservoir-to-well
connectivity was lost.
15-35m thick Bathonian sandstones are developed at Yefremivska and adjacent areas everywhere; according to the well log surveys, they
are exemplified by porosity of 15-23%. Depth of
the horizon formation varies from 375 m above
Yefremivskyi boss to 1,200 m and deeper at the
uplift walls.
Part of the wells has apparent resistance of
1-5 ohm•m, and the other part – 7-24.5 ohm•m.
Formation roof structures evidence that the
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Єфремівська структура
Схематичний профіль через північне крило і західну частину склепіння
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У частині свердловин пласт має позірний опір 1–5 Ом∙м, а в частині – 7-24,5 Ом∙м.
Структурні побудови по покрівлі пласта свідчать, що високі опори контролюються гіпсометричним положенням горизонту і спостерігаються тільки в межах Єфремівської
антиклінальної складки вище абсолютної
відмітки –706 м (±5 м) (рисунок); на південному та північному крилах Єфремівського
родовища нижче цієї відмітки і в межах ЗахідноЄфремівського підняття вище неї свердловинами розкритий низькоомний, напевно, водоносний пісковик J2bt2. Пояснення різниці в опорах
зміною літології пласта, з огляду на вищесказане і враховуючи характер запису каротажних
діаграм, який свідчить про фаціальну витриманість горизонту по площі родовища, виглядає
малоймовірним.
Високі значення позірного опору можуть
бути пов’язані як із наявністю вуглеводнів, так
і з тим, що в пласті присутня низькомінералізована вода.
За обмеженими наявними даними [3], в
оолітових вапняках оксфордського ярусу, що
залягають на 60-65 м вище покрівлі батських
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high resistances are controlled by hypsometric
location of the horizon and are observed only
within Yefremivska anticlinal fold above absolute depth mark of –706 m (±5 m) (fig.); at the
southern and northern walls of Yefremivske
field below this mark and within ZakhidnoYefremivske uplift above it, the wells allowed
discovery of low-resistivity, probably, aquiferous
sandstone J2bt2. In view of the above and taking
into account the reference logs, which evidence
the facies’ continuity of the horizon across the
area of the field, explanation of difference in resistances as changes in the formation lithology
seems improbable.
High values of apparent resistance may be
linked both to availability of hydrocarbons and
to the fact that low-salt water is present in the
formation.
Based on limited available data [3], the oolitic limestones of the Oxfordian Stage deposited
at depths of 60-65 m above the top of Bathodian
sandstone (fig.), contain fresh and low-salt waters, conditionally suitable for water supply. The
Callovian clays in operations area play role of
zonal reservoir cap rock, which presumably
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пісковиків (рисунок), містяться прісні і слабосолонуваті води, обмежено придатні для водопостачання. Келовейські глини в районі робіт
відіграють роль зонального флюїдоупору, який
передбачувано відділяє зони активного й уповільненого водообігу. В батському водоносному
горизонті залягають сильносолонуваті і солоні
води, непридатні для питного використання.
Слід зауважити, що гідрогеологія юрського розрізу ДДЗ вивчена вкрай недостатньо, дані про
мінералізацію, хімічний склад і гідродинаміку
пластових вод спорадичні й обмежені. Це тягне
за собою посилення складності й неоднозначності інтерпретації промислово-геофізичних
матеріалів під час пошуків вуглеводнів.
Згідно з регіональними узагальненнями
[4], у південно-східній частині ДДЗ в середньоюрському водоносному комплексі на глибинах
450-850 м розвинуті солоні води з мінералізацією 3-15 г/л хлоридного та гідрокарбонатно-хлоридного натрієвого складу і гідрокарбонатно-натрієвого типу за В.О. Суліним.
Нагадаємо, що мінералізованій воді з концентрацією розчинених солей 2 г/л в середньому
відповідає електричний опір 2–5 Ом∙м, а концентрації 1 г/л – 4-9 Ом∙м [5].
Можна припустити, що над Єфремівським
штоком, в апікальній частині складки батські
пісковики на певній ділянці контактують із
кайнозойською ератемою і сполучаються із зоною інфільтрогенних вод. Знаходження пластових вод різного хімічного типу, мінералізації і,
відповідно, електричних опорів в одному резервуарі на різних глибинах у природних умовах є
цілком можливим, що спостерігається, зокрема,
в зоні відкритих палеозойських структур ДДЗ
і у відкритому Донбасі. Але різкий перехід між
ними, виражений у перших метрах по вертикалі з фіксацією в одній свердловині, виглядає
принаймні екзотично. Ще більш сумнівним є
подібний контакт на глибинах 800-900 м у безпосередній близькості до соляного штоку (на
сусідній Олексіївській структурі, також пов’язаній із соляним штоком, на глибині 300 м батські колектори мають позірний опір 3-5 Ом∙м).
Якщо це справді так, то ми маємо унікальний,
попри дифузію і конвекцію, випадок контрастної стратифікації за питомою вагою пластових
вод різних генерацій, причини виникнення якого потребуватимуть ретельного аналізу. Беручи
до уваги невиразні результати випробування,
більш ймовірним виглядає припущення про
насиченість батського горизонту вуглеводнями. Контур прогнозного покладу охоплює
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separates zones of active and slow water flow.
The waters deposited in the Bathodian aquifer
are highly-alkalinized and salty, unsuitable as
potable water. It should be noted that the hydrogeology of the Jurassic section of the DDR
has been studied insufficiently; the data on mineralization, chemical composition and hydrodynamics of reservoir waters are sporadic and
limited. This entails an increase in complexity
and ambiguity when interpreting industrial and
geophysical data during hydrocarbons exploration.
According to regional generalizations [4],
salty waters with mineralization of 3-15 g/l of
chloride and hydrocarbonate-chloride and sodium composition and sodium bicarbonate
type are developed in the south-eastern part of
DDR of the Middle Jurassic aquifer complex at
depths of 450-850 m, according to V. Sulin It
should be recalled that mineralized water with
a concentration of dissolved salts of 2 g/l at the
average corresponds to electrical resistance of
2-5 Ohm∙m, and a concentration of 1 g/l - 4 to
9 Ohm∙m [5].
It may be assumed that above the
Yefremivskyi Stock, in the apical part of the
fold, the Bathodian sandstones in a certain area
are in contact with the Cenozoic Eratem and
are connected with the zone of waters of infiltration genesis. Availability of formation waters
of various chemical types, mineralization and,
respectively, electrical resistance in one reservoir at different depths and under natural conditions is quite possible, which is observed, in
particular, in the zone of open Paleozoic structures of DDR and in Donetsk basin. However
the sharp transition between them, represented by the first meters in vertical direction with
fixation in one well, looks at least exotic. Even
more doubtful is the similar contact at depths
of 800-900 m in the immediate proximity to the
salt stock (in the adjacent Oleksiyivka structure,
which is also associated with a salt stock, at a
depth of 300 m, the reservoirs have an apparent resistance of 3-5 ohm•m). If it is so, then
we have a unique case, in spite of diffusion and
convection, of contrast stratification by specific gravity of the reservoir waters of different
generations the causes of which will require
careful analysis. Taking into account uncertain
test results, the assumption on saturation of the
Bathonian horizon with hydrocarbons is more
probable. The boundary the forecast deposit
covers the area from well No. 213 Yefremivska
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ділянку від св. 213 Єфремівська на заході до св.
3 Задорожня на сході і, можливо, розповсюджується ще східніше.
На більшій частині території СхідноУкраїнського НГБ є сприятливі генетичні, міграційні й акумуляційні умови локалізації тріасових,
юрських і, можливо, крейдових скупчень нафти і
газу [6]. Натепер накопичені геолого-геофізичні
дані про потенційну нафтогазоносність мезозойського комплесу від вуглеводневої насиченості
кернів до промислових припливів більше ніж на
п’ятдесяти локальних структурах ДДЗ. Що стосується юрських горизонтів південно-східного
сегменту ДДЗ, то рясна насиченість батських псамітів нафтою (від легких до важких відмінностей) і бітумами зафіксована на Бригадирівській
антикліналі, що пов’язана з однойменним соляним діапіром; на Червонодонецькому піднятті у
верхньобатських пісковиках і вапняках верхнього оксфорду під час буріння спостерігалися газопрояви; в Куп’янській опорній свердловині, пробуреній на перикліналі Північно-Голубівського
структурного носа, верхньоюрські пісковики та
оксфордські оолітові вапняки мали запах сірководню і нафти, під час їх розбурювання відзначалися газопрояви і нафтові плівки у промивальній
рідині; газопрояви у вапняках оксфорду спостерігалися також на Миронівському піднятті.
Аномалія опору батських пісковиків, подібна
до описаної для Єфремівського підняття, спостерігається також на Павлівсько-Соснівській площі, що додатково надає актуальності з’ясуванню
її природи.

in the west to well No. 3 Zadorozhnia in the east
and, possibly, spreads even more eastwards.
The greater part of the territory of the East
Ukrainian petroleum basin has favourable genetic, migration and accumulation potential of
localizing the Triassic, Jurassic and, possibly,
Cretaceous crude oil and gas [6]. As of now accumulated geological and geophysical data on
petroleum potential of the Mesozoic Complex
from hydrocarbon saturation of the cores to
commercial inflows in more than fifty local
structures of the DDR. As to Jurassic horizons
of the south-eastern sector of DDR, rich saturation of the Bathonian psammites with oil (from
slight to significant differences) and bitumen
was recorded at the Brygadyr anticline, which
bears the same name as the salt diapir; gas shows
were observed on the Chervonodonetsk uplift
in Upper Bathonian sandstones and limestones
of the Upper Oxfordian stage during drilling;
in Kupyansk basic well drilled at periclinal of
Pivnichno-Holubivskyi structural nose, the
Upper Jurassic sandstones and the Oxfordian
oolith limestone had a smell of hydrogen sulphide and oil. During drilling gas shows and oil
films were also observed in flushing fluid; gas
shows in limestones of Oxfordian stage were
also observed at the Myronivka uplift.
An anomaly of resistance of the Bathonian
sandstone similar to the one described for the
Yefremivka uplift, is also observed on the PavlivskoSosnivska area, which additionally emphasises the
importance to defining its nature.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ / LIST OF REFERENCES
1. Билык О.Д., Канский Н.Е., Макридин В.П., Стерлин Б.П., Сухорский Р.Ф. Фации и палеогеография юрских отложений Восточно-Украинского
нефтегазоносного бассейна. – Харьков, Изд. Харьковского университета, 1960. – 76 с.
2. Геология СССР. Т. 5, Украинская ССР, Молдавская ССР. – Москва, Госгеолтехиздат, 1958. – 1000 с.
3. Проект глубокого разведочного бурения на Ефремовской площади. В.Д. Коровушкин, А.Н. Руденко, А.Ф. Буряченко. Харьковнефтегазразведка, 1967. – 81 с.
4. Терещенко В.А. Гидрогеологические условия газонакопления в Днепровско-Донецкой впадине. Харьков, 2015. – 244 с.
5. Геология нефти. Т. 3. Москва, Недра, 1964.
6. Святенко Г.Е. О поисках нефти и газа в мезозойских отложениях Днепровско-Донецкой впадины // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2016. –
т. 11. – № 4. – http://www.ngtp.ru/rub/4/39_2016.pdf.

№2 | 2018 |

| 27

ГЕОЛОГІЯ НАФТИ І ГАЗУ

Застосування спільної інверсії
гравіметричних даних із сейсмічною
та свердловинною інформацією
© Петровський О.П.
НТК «ДЕПРОІЛ ЛТД»
Федченко Т.О.
Інститут геотехнологій 		
«ІНГЕОТЕХ ЛТД»
Ганженко Н.С.
Суятінов В.М.
НТК «ДЕПРОІЛ ЛТД»
УДК 550. 830

криза, складні геологічні та екологічні умови, необхідність зменшення ризиків
UA Економічна
пошуково-розвідувального буріння спонукає нафтогазові компанії шукати додаткові геофі-

зичні методи, які би могли під час незначних витрат доповнити наявні 2D і 3D сейсмічні дані,
забезпечивши тим самим підвищення загальної ефективності пошуково-розвідувальних робіт. Серед несейсмічних методів особливе місце займає гравіметричний метод. У статті розглянуто сучасний стан інструментального та інтерпретаційного забезпечення гравіметрії,
окреслені критичні вимоги для ефективного застосування гравіметрії з метою вирішення
«особливо складних» задач просторової локалізації покладів нафти і газу.
Ключові слова: пошук та розвідка нафти і газу, зменшення ризиків буріння, несейсмічні методи, гравірозвідка, польові гравіметричні спостереження, сейморозвідка 2D та 3D, свердловинні дані, комплексна інтерпретація геофізичних даних, інверсія гравіметричних даних,
підсольові поклади вуглеводнів.

кризис, сложные геологические и экологические условия, необходимость
RU Экономический
уменьшения рисков поисково-разведочного бурения побуждает нефтегазовые компании ис-

кать дополнительные геофизические методы, которые бы могли при незначительных затратах дополнить имеющиеся 2D и 3D сейсмические данные и обеспечить повышение конечной
эффективности поисково-разведочных работ. Среди несейсмических методов особое место
занимает гравиметрический метод. В статье рассмотрено современное состояние инструментального и интерпретационного обеспечения возможностей гравиметрии, указаны критические требования для эффективного применения гравиметрии с целью решения «особо
сложных» задач локализации залежей нефти и газа.
Ключевые слова: поиск и разведка нефти и газа, уменьшение рисков бурения, несейсмические
методы, гравиразведка, полевые гравиметрические наблюдения, сейморозведка 2D и 3D, скважинная информация, комплексная интерпретация геофизических данных, инверсия гравиметрических данных, подсолевые залежи углеводородов.

economic crisis, complicated geological and environmental settings, need to reduce exploration
EN The
risks prompts oil and gas companies to look for cheaper and more efficient geophysical methods that

could complement existing 2D and 3D seismic data. Among non-seismic methods, the gravimetric
method takes a special place. The article highlights the current state of instrumentation and interpretation capabilities of modern gravimetry, the critical requirements for the effective application of
gravimetry to solve "high difficult" exploration task to identify oil and gas deposits.
Key words: оil and gas exploration, drilling risk reduction, non-seismic methods, gravity, field gravity survey, 2D and 3D seismic data, well log data, joint interpretation, inversion, subsalt hydrocarbon deposits.

Вступ. Гравіметричні дослідження є
одним із перших геофізичних методів, використаних для розвідки нафтових і газових резервуарів ще на початку 30-х років
минулого століття. Однак у 50-ті роки минулого століття був розроблений, а з 90-х
років набув широкого використання сейсмічний метод спільної глибинної точки –
СГТ (W.A. Schneider, 1984), який забезпечував
формування так званих часових псевдозображень земного середовища. Відтоді спочатку
сейсмічні зображення вздовж профілів, а зараз
3D-зображення стали основним інструментом
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геофізичного аналізу для визначення положення потенційних нафтогазових резервуарів
та обґрунтування розміщення глибоких свердловин для їх розкриття.
Як наслідок, із появою сейсмічного методу
спільної глибинної точки гравіметричні дослідження як окремий пошуковий метод втратили своє значення. Це було пов’язано із невідповідністю наявних на тоді інтерпретаційних
можливостей новим потребам нафтогазової
геології порівняно із суттєвим підвищенням
інформаційного потенціалу отримуваних часових сейсмічних зображень.
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Це призвело до кризи як у гравіметричному методі, так і в інших несейсмічних методах.
Хоча формально більшість дослідників визнавала «корисність» залучення гравіметричних
даних, насправді в сучасній світовій практиці
відбулася майже повна відмова нафтових і газових компаній від активного використання
гравіметричних даних для розвідки нафтогазових покладів. Застосування гравіметричних даних обмежувалося лише етапом регіонального
вивчення осадових басейнів (M.N. Nabighian,
2010), а також дуже обмеженим використанням
для розвідки і моніторингу видобутку, яке базувалося на ентузіазмі окремих дослідників (наприклад, О. Eiken et al., 2008).
Однак теперішня глобальна економічна
криза, необхідність проведення пошуково-розвідувальних робіт у складних геологічних та
екологічних умовах, а також бажання зменшити ризики буріння сухих та непродуктивних
свердловин спонукає нафтогазові компанії шукати інші, більш дешеві та ефективні геофізичні
методи, які би могли доповнити наявні 2D і 3D
сейсмічні дані. Саме тому в останні роки підвищена увага приділяється несейсмічним методам досліджень. І тут гравіметричний метод
займає особливе місце.
Метою цього дослідження є ілюстрація наявних можливостей та обмежень застосування
гравіметричного методу для розвідки нафтових
і газових покладів, дослідження проблемних
питань інтерпретації гравіметричних даних, а
також визначення напряму його розвитку для
забезпечення суттєвого збільшення інформаційного насичення результатів інтерпретації і,
як наслідок, суттєвого зниження ризиків та витрат пошуково-розвідувальних процесів.
Збільшення інтерпретаційної здатності даних гравіметрії шляхом упровадження нового
математичного підходу до інверсії даних гравіметрії.
Загалом інтерпретаційна здатність будь-
якого геофізичного методу визначається
якістю отримуваних даних, методами їх обробки та інтерпретації.
За ті роки, які пройшли з моменту появи
сейсмічного методу спільної глибинної точки,
й особливо в останні десять-п’ятнадцять років, спеціалісти з гравіметрії не стояли на місці, завдяки чому в гравіметрії відбулися значні
позитивні зміни. Так, були розроблені і знай
шли широке промислове використання наземні (Scintrex CG-5, Scintrex, Канада) та морські
(Gravity Meter INO Sea-Floor, Scintrex, Канада)

високоточні цифрові гравіметри, які містять
один і той самий кварцевий датчик і разом із
високоточними двочастотними супутниковими геодезичними приладами (GPS Trimble,
США) дають змогу виконувати площинні високоточні однократні гравіметричні спостереження з похибкою не більше 5–7 μGal (1 μGal =
10-3 mGal). Крім забезпечення наземних та морських досліджень, компанія LaCoste Romberg
LLC розробляє свердловинну цифрову гравіметричну апаратуру, яка отримала загальну назву
Bluecap™, що забезпечує можливість вимірювання гравітаційного поля в нафтових і газових свердловинах із повторюваністю вимірів
не гірше ніж 7 μGal у пластових умовах за температури 160 °C (320 °F) та тиску 10 3421 кПа
(15 000 PSI). І, нарешті, набортне морське та
аерогравітаційне обладнання, яке забезпечує проведення вимірів гравітаційного поля
з точністю 600–700 μГал (MGS-6 Gravity Meter
та бортовий аерогравіметр TAGS-6 Dynamic
Scintrex, Канада). Порівняння розрахункових
гравітаційних аномалій, які створюють поклади вуглеводнів, із похибкою вимірювання гравітаційного поля за допомогою сучасних гравіметрів показує, що похибки вимірювань на
порядок (а для значних за розмірами об’єктів
на порядки) менші. Це обґрунтовує можливість
надійної реєстрації значущих величин гравітаційних аномалій, які пов’язані з нафтогазоперспективними об’єктами.
Проте підвищення точності вимірювання значень гравітаційного поля саме по собі
не збільшує інтерпретаційні можливості гравіметричного методу. Для забезпечення підвищення інтерпретаційних можливостей гравіметричного методу необхідно відмовитися
від використання традиційних методів якісної
інтерпретації гравітаційних даних, таких як
фільтрація та розділення полів, продовження
аналітичного поля у верхній та нижній півпростір або застосування розкладання гравітацій
ного поля у ряди Фур’є й інші, які ще донині
широко використовуються у практиці інтерпретації (M.N. Nabighian, 2010) і полягають у
намаганні формально математично виділити
локальні (від’ємні) аномалії гравітаційного
поля та поставити їх у відповідність до окремих
геологічних об’єктів або структурних форм.
Недосконалість такого підходу була детально
висвітлена відомим провідником нових методів інтерпретації геофізичних і, насамперед
гравіметричних даних — російським академіком В.М. Страховим (В.М. Страхов, 1995).
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Замість цього необхідно перейти до проведення детальної інтерпретації гравіметричних
даних із застосуванням змістовних алгоритмів
детерміністичної інверсії, що дає змогу отримувати детальні 3D-моделі густини Землі, які за
інформаційним насиченням відповідають результатам сейсмічної інтерпретації.
Що стосується алгоритмів інверсії гравіметричних даних, то ще О.І. Кобрунов у 1974 р.
показав, що гармонійні функції є класом однозначності для розв’язку оберненої лінійної
задачі гравірозвідки. Специфічні, чисто математичні властивості гармонійних функцій пояснюють неможливість їх застосування для опису складно побудованих моделей середовища,
які містять хоча б одну внутрішню комірку. Це
пов’язано з тим, що мінімальні та максимальні
значення цих функцій досягаються на контурі (поверхні) області визначення цих функцій,
що, як наслідок, не дає навіть теоретичної можливості отримувати локалізації густини в цих
внутрішніх комірках. Хоча багато дослідників
вказують на довизначення задачі за рахунок використання «апріорної інформації» – обмежень
на варіацію геогустинних параметрів, критеріїв ваги разом із застосуванням регуляризації
Тихонова, сподіваючись, що на обраному таким
чином класі однозначності розв’язку оберненої задачі буде отриманий єдиний і геологічно
змістовний розв’язок, який буде відображати
геологічні особливості підземного середовища.
Однак насправді отримане рішення виявляється або безпосередньо гармонійною функцією,
або її проекцією на обрані класи наближених
моделей. Застосування регуляризації Тихонова
забезпечує лише отримання стійкого, але гео
логічно беззмістовного розв’язку. Саме це є
причиною того, що спроби довести результат
інверсії до геологічно змістовного результату
залишаються нездійсненими.
Отримання однозначної і геологічно змістовної 2D- та 3D-моделі густини Землі може
бути забезпечене тільки шляхом побудови
спеціально організованих геологічно змістовних математичних класів однозначності
розв’язку оберненої задачі гравірозвідки, що
перетворюють інверсію гравіметричних даних
із чисто формальної математичної процедури
на фізично змістовну, для якої додаткова геологічна та геофізична інформація перетворюється з додаткового елемента на керуючий
механізм, який забезпечує вибір однозначного і геологічно змістовного розв’язку із безлічі всіх можливих розв’язків, що відповідають
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спостережуваному гравіметричному полю.
Теоретичні аспекти такої постановки оберненої задачі були запропоновані та досліджені в
роботах В.М. Страхова (1995), А.С. Маргуліса,
М.М. Новоселицького (1982), О.І. Кобрунова
(2014), Г. Бекуса і Ф. Гілберта (1968).
Саме на цих засадах розроблено математичну теорію інверсії гравіметричних даних
для лінійної (модель 3D-розподілу геогустинних властивостей) та нелінійної (структурна
3D-модель неоднорідних геогустинних шарів)
моделей, «Технологію інтегральної інтерпретації комплексу гравіметричних, сейсмічних та
свердловинних даних для пошуку та розвідки
нафтових і газових родовищ» та відповідне програмне забезпечення GCIS (О.П. Петровський,
2003). Залежно від геологічної задачі, наявності та якості геофізичних даних для розв’язку
оберненої задачі може бути використано одне
або декілька геофізичних полів. З математичної
точки зору для цих випадків обернена задача
формулюється таким чином:
1) «Пасивна постановка оберненої задачі» –
інверсія одного геофізичного поля;

2) «Активна постановка оберненої задачі» –
спільна інверсія двох геофізичних полів:

де
– параметри моделі (значення густини або глибина залягання покрівлі неоднорідного
пласта густини), – метричний простір моделей;
– зареєстровані геофізичні поля або
– мерезультати їх обробки (функціонали);
тричні простори, яким належать спостережені
– у загеофізичні поля;
гальному випадку нелінійні оператори, що діють
між простором моделей та просторами геофізичних полів;
– області визначення операторів
– відкритого підпростору в просторі, досить широкі для забезпечення
адекватної апроксимації справжньої геологічної
,
– відкриті підпростори в
моделі;
, досить широкі, щоб забезпечити
просторах
–
адекватне наближення геофізичних полів;
набір можливих геологічно змістовних моделей
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Рис. 1. Принципова схема побудови геологічно змістовної 3D-моделі густини за результатами спільної інверсії
гравіметричних, сейсмічних та свердловинних даних
;
– опуклий функціонал, що
діє на , містить апріорну геологічну та геофізичну інформацію.
Таке фізично зумовлене перевизначення
оберненої задачі інтерпретації гравіметричних даних накладає низку додаткових умов на алгоритм
інверсії:
- інверсія повинна виконуватися для всієї геологічної моделі від денної поверхні до утворень
фундаменту або границі Мохо, залежно від розмірів досліджуваної території (на відміну від
вивчення тільки «цільового» об’єкта або їх сукупності);
- використання вимірюваного гравітаційного
поля в редукції Буге (використання «повного»
гравітаційного поля, на відміну від використання окремих компонентів після математичного
розкладення);
- використання реальної густини породи (на
противагу використанню так званої «ефективної» або відносної густини);

- активне використання додаткової (апріорної) інформації, включаючи сейсмічні дані, дані
досліджень у свердловинах, петрофізичні дані,
історію формування осадового басейну, дані
про характер насичення порід колекторів та їх
видобуток із свердловин та ін.
Відповідність наведеним умовам не тільки
обмежує діапазон варіації геогустинних властивостей гірських порід, але і налаштовує (параметризує) процес інверсії. Як наслідок, це забезпечує можливість у межах детерміністичного
обчислювального процесу отримати єдиний
(однозначний), стійкий та геологічно змістовний розв’язок – 3D-модель густини Землі, яка
кількісно узгоджується із гравіметричним полем
і, що більш важливо, кількісно та якісно з геологічними та петрофізичними даними, внесеними в алгоритм інверсії (на відміну від необхідності експертного відбору між двома або двома
мільйонами еквівалентних за гравітацій
ним
полем 3D-моделями, які отримані у результаті
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застосування методів стохастичного моделювання на основі суб’єктивних уявлень, сформованих експертом, базуючись на його попередньому
досвіді).
Узагальнену схему спільної інверсії гравіметричних, сейсмічних та свердловинних даних можна подати у вигляді такої послідовності
кроків (рис. 1):
1. 3D початкова структурна модель, яка будується за даними 3D або 2D сейсмічних досліджень та/або свердловинних даних і може бути
уточнена в місцях її невизначеності за допомогою розв’язку нелінійної структурної оберненої
задачі гравірозвідки.
2. Використання реальної замість «аномальної» густини порід забезпечує можливість
калібрування густини на основі свердловинної
інформації та кернового матеріалу, а також реалізації спільної інверсії поверхневого гравітаційного поля та кривих густини порід, визначених у
свердловинах із використанням «активної схеми
інверсії».
3. Використання для інверсії повного гравітаційного поля в редукції Буге, а також всієї геологічної 3D-моделі від денної поверхні до
утворень фундаменту дає можливість вивчати як
нові структурні елементи моделі, такі як соляні
куполи або структура поверхні утворень фундаменту та локальні аномалії густини, пов’язані зі
збільшенням колекторських властивостей – коефіцієнта пористості та характером флюїду, який
насичує пустотний (поровий) простір (вода, нафта, газ або газовий конденсат).

4. Геологічно зумовлені обмеження, які забезпечені включенням у процес спільної інверсії сейсмічних, петрофізичних, промислових
даних, разом із врахуванням умов осадонагромадження забезпечують отримання єдиного,
стійкого і геологічно-змістовного розв’язку –
3D геогустинної моделі середовища.
Висновки. Геологічна ефективність описаного підходу підтверджена результатами
успішного застосування в межах понад 75 дослідницьких проектів, виконаних на протязі
понад двадцяти років досліджень, та перевірена результатами буріння понад 15 нафтогазопошукових та експлуатаційних свердловин
і виявлення двох нафтових родовищ, отриманих нових ліцензій із загальною успішністю
понад 87%.
Крім того, описаний підхід дає змогу проводити перевірку узгодженості структурної
геологічної моделі, отриманої за сейсмічними
даними (наприклад, форму солі) та петрофізичними властивостями (наявність скупчень вуглеводнів), з наступним їх уточненням на основі
структурної та лінійної інверсії та повторної
переміграції сейсмічних даних з урахуванням
скоригованої форми структурних поверхонь
(наприклад, положення та товщина солі), прогнозу характеру насичення резервуарів, а також
моніторингу за розробкою нафтових і газових
родовищ та підземних сховищ газу за результатами 4D гравіметричних спостережень.
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УДК 553.9.04(477)

Наведені дані з об’ємів видобування вуглеводнів у нафтогазовидобувних районах регіону за весь період розробки родовищ. Наголошується на тому, що суттєве зростання
видобутку нафти і газу відбувалося лише після відкриття і введення у промислову
розробку великих родовищ. Охарактеризована ресурсна база регіону, обгрунтовані
найефективніші напрями геологорозвідувальних робіт, запропоновані першочергові
об’єкти для пошуків нових родовищ нафти і газу. Особлива увага приділена пошукам
скупчень вуглеводнів на великих глибинах, де можуть бути виявлені значні за запасами родовища нафти і газу.
Ключові слова: нафта, газ, родовища, видобуток, запаси, ресурси, пошуки, розробка,
експлуатація.

RU

Приведены данные касательно объемов добычи углеводородов в нефтегазодобывающих районах региона за весь период разработки месторождений. Акценируется на
том, что существенный рост добычи нефти и газа происходил только после открытия
и ввода в промышленную разработку больших месторождений. Охарактеризована
ресурсная база региона, обоснованы эффективные направления геологоразведочных работ, предложены первоочередные объекты для поисков новых месторождений
нефти и газа. Особое внимание уделено поискам скоплений углеводородов на больших глубинах, где могут быть обнаружены значительные по запасам месторождения
нефти и газа.
Ключевые слова: нефть, газ, месторождение, добыча, запасы, ресурсы, поиски, разработка, эксплуатация.

EN

The article shows data from the sites of hydrocarbon production in the oil-producing districts of the region for the entire period of production. It is noted that the significant growth
of oil and gas production occurred only after the opening and introduction of industrial
development of large deposits. The resource base of the region is described, the most effective directions of geological exploration are grounded, priority objects are proposed for
search of new oil and gas fields. Particular attention is paid to the search for hydrocarbon
accumulations at great depths, where significant deposits of oil and gas can be found.
Key words: oil, gas, deposits, production, deposits, resources, searches, development,
exploitation.

Україна – держава з давніми традиціями нафтогазової справи. Початок промислового видобутку нафти пов’язують з 1771 р., коли у селі
Слобода Рунгурська (Івано–Франківщина) із
соляної шахти з глибини 24 м отримали нафту,
а природного газу – із 1924 р., після відкриття
та введення у розробку Дашавського родовища
і будівництва газопроводу Дашава–Стрий.
На території Західного регіону родовища вуглеводнів пов’язані з комплексами
нео
гену, палеогену, мезозою і залягають на
глибинах 150–5700 м. Родовища характеризуються багатопластовістю, широким діапазоном

фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів, фізико-хімічних характеристик нафти, газу, конденсату та продуктивності свердловин, пластових тисків і температур, значною
товщиною продуктивного розрізу та блоковою
будовою.
Після 1950-х рр. відкрито багато родовищ
нафти і газу, пробурено більшість глибоких
свердловин, виконано великі обсяги геологічних та геофізичних досліджень, освоєно значну
частину ресурсів вуглеводнів та сформоване
сучасне уявлення про геологічну будову регіону
і перспективи нафтогазоносності.
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У Західному регіоні відкрито 124 родовища вуглеводнів, які в основному пов’язані із Внутрішньою
і Зовнішньою зонами Передкарпатського прогину.
У Внутрішній зоні відкрито 43 родовища, в основному нафтові, менше – нафтогазоконденсатні та
газоконденсатні, у Зовнішній – в основному газові,
рідше – газоконденсатні та високов’язкі нафти і бітуми, всього 66 родовищ.
Нафтові родовища характеризуються багатопластовістю (до 30 пластів), значною товщиною об’єктів розробки (150–600 м), низькими
фільтраційно-ємнісними властивостями порід-колекторів (пористість 8–12%, проникність –
(0,1-20)·10-3 мкм2), високою неоднорідністю колекторів, тектонічним екрануванням покладів,
значним газовмістом (100–490 м3/м3), тиском
насичення, близьким до пластового, відсутністю
активних законтурних вод, тектонічними порушеннями і блоковою будовою.
Інтенсивному розвитку нафтової промисловості у Західному регіоні сприяло відкриття
Долинського, Битків-Бабченського, ПівнічноДолинського та Орів-Уличнянського родовищ.
Інтенсивному розвитку нафтової галузі в
Надвірнянському районі посприяло відкриття
у 1951 р. Битків-Бабченського нафтогазоконденсатного родовища, що привело до збільшення видобутку нафти у 1961–1963 рр. до 492,3–
526,5 тис. т.
У Бориславському районі зростання видобутку нафти пов’язано з відкриттям у 1962 р.
Орів-Уличнянського нафтового родовища, і
видобуток нафти зріс до 543,4 тис.т у 1968 р.
Стабілізація нафтовидобутку пов’язана з відкриттям у 1969 р. Старосамбірського, у 1975 р.
Заводівського та у 1976 р. Новосхідницького
родовищ. Загалом видобуток нафти у Західному
регіоні досягнув максимального значення 2,6–
2,8 млн т у 1965–1969 рр.
Видобуток нафтового газу до 1965 р. не перевищував 100 млн м3, підвищився в 1969–1989 р.
до 220–300 млн м3 і знижувався у 1996–1998 р.
до 62–73 млн м3.
У Долинському районі промисловий видобуток нафти розпочався в 1887 р. з Ріпнянського
нафтового родовища. Розвідувальними роботами у 1912 р. відкриті нафтоносні площі
Ганнібал-Смига і Гамотівка, Підлісся і Сергів, а
в 1926 р. – дільниця Париж. Видобуток нафти
зростав у 1930 р. до 19,8 тис. т із 170 свердловин
і знижувався до 11,3 тис. т у 1940 р.
Відкриття Долинського і Північно-Долин
ського родовищ та інтенсивне їхнє розбурювання привело до збільшення видобутку нафти від
34 |

| №2 | 2018

165,5 тис. т у 1955 р. до 1,0 млн т у 1959 р. Із введенням у розробку Струтинського, Спаського та
інших родовищ видобуток нафти в районі зменшувався у 2006–2015 р. до 223 тис. т.
Видобуток супутнього газу в Долинському
районі до 1955 р. становив 10–20 млн м3/рік.
Відбори газу збільшилися до 950–1200 млн м3 у
1962–1968 рр. і знижувалися у 2015–2017 р. до
95–104 млн м3.
У Надвірнянському районі у 1907 р. видобуток нафти зріс до 9,9 тис. т, а в 1913 р. –
до 36,7 тис. т з менілітових відкладів складки
«Старий промисел».
У роки війни (1914–1918 рр.) видобуток нафти коливався в межах 18,2–27,3 тис. т, а в 1923 р.
збільшився до 28 тис. т. Протягом 1924–1931 рр.
видобувалося 38–45 тис. т нафти і 10–12 тис. т – у
1947–1949 рр.
Бурхливий розвиток нафтогазовидобутку в
районі пов›язаний з відкриттям у 1951 р. покладів нафти в менілітових відкладах скл. Глибинна
і газоконденсату в еоценових у 1958 р., внаслідок
чого видобуток нафти зріс до 526,5 тис. т у 1963 р.
У подальшому, незважаючи на відкриття
нових родовищ: Гвіздецького (1963), Пнівського
(1963), Довбушанського (1976), Луквинського
(1977), Бистрицького (1980), Лопушнянського
(1984) та ін., видобуток нафти знижувався: у
1990–1994 рр. – до 200 тис. т., у 1998 р. – 163,3 тис. т.
Відбори супутнього газу коливалися від 20
до 25 млн м3 у 1947–1956 рр., а від 1957 р. зросли
в 1965–1974 рр. до 550–600 млн м3.
Розробку газових і газоконденсатних ро
довищ Західного регіону здійснює ГПУ «Львів
газвидобування». Геолого
розвідувальними роботами розвідано Да
шавське родовище, виявлено
основні горизонти на Опарському, Угерському
і Косівському родовищах та відкрито БільчеВолицьке. Здійснено будівництво магістрального
газопроводу Дашава–Київ завдовжки 509 км діаметром 500 мм і продовжено до Москви. У 1948 р.
видобуток природного газу перевищив 1 млрд м3.
Найвищий рівень видобутку газу з родовищ Прикарпаття – понад 12 млрд м3– припадає
на 1968–1970 рр. (рисунок).
На базі виснажених покладів Угерського,
Дашавського, Опарського, Більче-Волицького
і Богородчанського родовищ споруджено потужні підземні сховища газу, які за активним
об’ємом газу найбільші в Європі.
Загалом за всю історію розробки з надр
Західного регіону вилучено 114 млн т нафти, 3,0
млн т конденсату, 264,1 млрд м3 вільного газу та
45,4 млрд м3 нафтового газу.

З ІСТОРІЇ ГАЛУЗІ

У Західному регіоні України балансові розвідані і попередньо розвідані запаси вуглеводнів
на початок 2017 р. становили: нафти – 46,5 млн т,
конденсату – 0,22 млн т, вільного газу – 86,2 млрд
м3, нафтового газу – 24,8 млрд м3. За результатами
досліджень УкрДГРІ перспективні та прогнозні
ресурси становлять 162 млн т нафти з конденсатом, 365 млрд м3 вільного газу та 76 млрд м3
нафтового газу. Упродовж 1991–2015 рр. сейсморозвідувальними роботами виявлено 254 і підготовлено 121 перспективні об’єкти загальною
площею 1221,7 км2 з перспективними ресурсами
у нафтовому еквіваленті 142 млн т [2].
На глибинах до 3 км у Бориславському
районі неопошукованими залишилися структури першого та другого структурних ярусів:
Північноблажівська, Блажівська, Чуквинська,
Монастирецька, Черхавська. У цьому районі сейсморозвідувальними роботами спрогнозовані Південносхідницька, Буківська,
Перешпинська структури, а на північному продовженні Бориславського нафтогазового родовища – Західнопопельська, Північноопаківська,
Шумівська та Ясеницька структури другого
ярусу складок.
У Долинському та Надвірнянському нафтогазопромислових районах перспективними на
невеликих глибинах можуть бути Вільхівська,
Хрепилівська, Магурська складки першого
структурного ярусу.

Основні перспективи Бориславсько-Покут-
ської зони пов’язуються з об’єктами другого і
третього ярусів складок до 3–6,5 км з ресурсами нафти до 10 млн т. У межах Семигинівського
блоку в третьому структурному ярусі складок
розташована Довголуцька антикліналь.
У 1990-х рр. на схід від Стинавського родовища сейсморозвідувальними роботами у
другому та третьому ярусах закартована смуга
піднять із глибинами 5900–6800 м: Лісовицька,
Смолянська, Жижавська, Підберезька площею
52 км2 із запасами 87 млн т.
У Долинському нафтопромисловому районі
основні перспективи нафтогазоносності пов’язуються з групою структур першого та другого
ярусів, виявлених сейсморозвідкою: Тисівською,
Витвицькою, Осічнянською, Кальнівською,
Кльовською, Максимівською, Кічерською,
Та
расівською, Лолинською, Липовецькою,
Сиваківською та на схід – Вільхівською.
У Надвірнянському нафтопромисловому районі сейсморозвідувальними робо
тами закартовано і підготовлено значну кількість антиклінальнальних піднять,
пов’язаних із третім та четвертим структурними ярусами: Північнолюбіжнянське,
Любіжнянське, Меришорське, Нижньо
деля
тинське, Півден
ноделятинське. Між Сло
бо
да-
Рунгурським та Микуличинським родовищами закартовані Північноделятинська і
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Тереснянська антикліналі, а на південний захід – група паралельно розташованих структур: Південномикуличинська, Стеришорська,
Чепигівська, Пигівська, Південнотереснянське
та Акрешорське підняття.
У четвертому структурному ярусі під
Битків-Бабченським родовищем прогнозується Новобитківська складка, розміри якої перевищують 30 км2. Структура поширюється
далі на північний захід від Делятинського до
Манявського поперечних порушень загальною
площею понад 150 км2 на 6,2–6,8 км. Ресурси нафти – 37 млн т, газу – 32 млрд м3.
У піднасуві Покутсько-Буковинських Кар
пат відкриті нафтові родовища – Лопушнянське
в Україні та Фрасин у Румунії.
Сейсмічними дослідженнями (1970–2001 рр.)
виявлена низка перспективних структур:Таталівська,
Роженська, Петровецька, Шурдинська, Дихтинецька,
Путильська, Яблунівська, Федьковицька, Лустунська,
Загулівська, Селятинська, Ходкевицька, Устеріцька,
Стайківська, Плосківська, Селятинська, Яблуницька,
Таталівська, Роженська, Петровецька, Путильська,
Стайківська.
Перспективними є комплекси юри, крейди
та палеогену на глибинах 5,5–7 км. Найбільшими
є Яблуницька структура розмірами 3х0,9 км,
Дихтинецька – 4х1,2 км, Устеріцька – 4,4х1,2
км, Федьковицька – 6,8х2 км, їхні амплітуди –
300–600 м.
У Крукеницькій підзоні напрям робіт варто орієнтувати на пошуки пасток у сарматських відкладах. Над схилами Малнівського,
Мостиського, Липниківського, Сарнівського,
Твіржівського, Боляновицького останців на глибинах до 2–3 км можливе виклинювання піщаних пластів сармату, які можуть слугувати пастками для вуглеводневих скупчень.

Над зоною Краковецького розлому Х.Б. Заяць
виділяє тектонічно екрановані геміантикліналі: Глинцівську, Моранцівську, Хоросницьку,
Каролінську, Судово-Вишнянського розлому –
Калинківську, Бірківську, Бонівську, які залягають на глибинах 0,6–1,3 км [3].
Низки невеликих структур (до 1,5 км) гравігенного генезису простягаються в опущених
крилах Городоцького розлому (Липовецька,
Чернилявська,
Верхньояворівська,
Захід
ногуменецька), Калуського (Корнелівська,
Демидівська, Кулинківська, Мостищівська,
Східногринівська, Східногаврилівська), Косів
сь
кого (Іванівська, Сопівська, Долі
шнянська,
Гірська, Північнопістинська, Шнурівська, Виж
ницька, Каменська).
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Пошуковий інтерес у Більче-Волицькій зоні
становлять юрські рифогенні споруди на невеликих глибинах: Моранцівська, Рогізненська,
Загір’ївська, Градівська, Гаївська, Дідушівська,
Бірківська, Волощанська, Подолецька, Мостівська.
Сейсморозвідувальними роботами в 1988 р.
на зануреній сходинці автохтону Більче-Волицької
зони в палеогенових відкладах закартована
Міжрічинська структура на глибині 5800–6200 м,
розміром 5×3 км. У чоловій частині складок
Бориславсько-Покутської зони пробурена свердловина 419 – Новоселицька, яка на глибині 5900 м
розкрила відклади палеогену.
На північний захід від Міжрічинської
структури під Самбірським покривом за
Меженецьким розломом на глибині близько
5,5 км геофізичними методами зафіксований
Посадський виступ протерозойського фундаменту площею 100 км2. У подібній ситуації знаходиться родовище Лонкта у Польщі.
Нерозвідані видобувні ресурси вуглеводнів
Карпатської нафтогазоносної області становлять понад 100 млн т у нафтовому еквіваленті.
У Скибовому районі налічується декілька
перспективних структур, серед яких першочерговими вважаємо Старявську, Батинецьку,
Західноперешпинську, Опаківську, Ілемківську,
Розгірченську, Кльовську, Журавлівську на невеликих глибинах, що володіють прогнозними
локалізованими ресурсами нафти від 0,2 до
3,0 млн т.
У Кросненському нафтогазоносному районі в межах Переддуклянської ділянки потрібно підготувати до пошукового буріння
Волосянську структуру з прогнозними ресурсами нафти близько 4 млн т, а на північному
заході району – продовжити вивчення групи
складок Бітлянської підзони. Важливе значення має відкриття в районі силами ГПУ
«Львівгазвидобування» у 2016 р.Лютнянського
газового родовища на глибинах 2200–2400 м. На
південному сході Кросненської зони рекомендуємо буріння пошукових свердловин глибиною 4200 мна Лазещинській структурі і 4000 м
на Брустуранській площі. Зона Кросно – один
із найперспективніших напрямів геологорозвідувальних робіт Західного регіону.
З ініціативи ГПУ «Львівгазвидобування» у
2016 р. створено групу науковців-геологів і геофізиків з метою обґрунтування перспективних
об’єктів для ГПУ, створення моделей та оцінки
ресурсів вуглеводнів. Результати передані ПАТ
«Укргазвидобування». Деякі з рекомендованих
об’єктів є в цій публікації.

З ІСТОРІЇ ГАЛУЗІ
Основним шляхом нарощування видобування газу в Західному регіоні є напрям на перспективу відкриття та освоєння нових родовищ
зі значними запасами вуглеводнів на глибинах
4–6,5 км.
У Західному регіоні перспективними є
піднасув Карпат, третій і четвертий яруси
Бориславсько-Покутської і мезозой БільчеВолицької зон, відклади зони Кросно, де перспективні об’єкти знаходяться на глибинах
5,5–6,5 км.
Висновки
1. Західний нафтогазоносний регіон України
має найтривалішу історію нафтогазовидобутку,
в ньому відкрито 124 родовища вуглеводнів, з
яких за весь період розробки вилучено 114 млн т
нафти, 3 млн т конденсату, 264 млрд м3 вільного
газу та 45 млрд м3 нафтового газу.
2. Видобуток вуглеводнів у регіоні зростав
тільки після відкриття та освоєння нових, значних

за запасами родовищ. Максимальний видобуток
нафти – 2,6–2,8 млн т, газу 12 млрд м3.
3. Перспективні та прогнозні ресурси надр
заходу України оцінені науковцями в 162 млн т
нафти з конденсатом, 365 млрд м3 вільного газу
та 76 млрд м3 нафтового газу.
4. У межах Західного нафтогазоносного
регіону сейсморозвідувальними роботами виявлена і підготовлена до глибокого буріння велика кількість структур, які є перспективними
об’єктами для пошуків і відкриття нових родовищ вуглеводнів.
5. Підтримання і навіть нарощування видобутку нафти і газу в Західному нафтогазоносному регіоні неможливе без суттєвого збільшення
обсягів сейсморозвідки та пошуково-розвідувального буріння з метою відкриття нових родовищ, особливо тих, які залягають на глибинах
понад 5,5 км і володіють значними запасами
вуглеводнів.
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2. Вуль М.Я., Зур`ян О.В., Старинський В.О. Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку геологорозвідувальних робіт в Західному нафтогазоносному
регіоні України. Матеріали конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». – Київ, Т. 1, 2017 р. – С. 200-203.
3. Заяць Х.Б. Глибинна будова надр Західного регіону України на основі сейсмічних досліджень і напрямки пошукових робіт на нафту і газ. Львів, «Центр
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НОВИНИ

НОВІ КНИГИ

Протягом останнього десятиріччя у зв’язку зі «сланцевою революцією», яка відбулася у США, в Україні активізувалися роботи з вивчення перспектив пошуку та видобутку вуглеводнів нетрадиційного типу: газу та нафти сланцевих порід,
газу та нафти щільних колекторів, центральнобасейнового
газу, метану вугільних порід, газогідратів тощо. Зокрема, за
ініціативи провідних фахівців Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», колектива авторів, якими за результатами проведених ними досліджень було підготовлено
монографію «Нетрадиційні джерела вуглеводнів України», яка
надрукована у восьми томах.
У ній викладено результати аналізу стану пошуків, розвідки та видобутку нетрадиційних типів вуглеводнів – сланцевого газу, щільного газу, метану вугільних родовищ, сланцевої

нафти, газогідратів, вуглеводнів імпактних структур в різних
країнах світу. Наведено численні приклади об’єктів такої сировини, описано особливості геологічної будови типових осадових басейнів та родовищ, технології їх розробки і охорони
довкілля. Розглянуто питання світових ресурсів, запасів та
показано важливе значення нетрадиційних типів вуглеводнів
у процесі збільшення вуглеводнево-сировинної бази паливно-енергетичного сектору провідних країн світу.
За рішенням науково-технічної ради Національної
акціонерної компанії «Нафтогаз України» наукова праця «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів
України» висунута на конкурс зі здобуття Державної премії в
галузі науки і техніки України за 2018 р.
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ

НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
“НАФТОГАЗ УКРАЇНИ”
ГОЛОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
№ ГОС-НД-2-2018

Про нові нормативні акти та документи
(НПД) нафтогазової галузі
Позначення та назва
НПД

Реквізити наказу
про затвердження
НПД

Організація розробник
НПД

Розповсюджувачі
легітимних копій НПД

Примітка

1

2

3

4

5

ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ ПОСЛУГИ
СОУ 09.1-30019775-258:2018
Свердловини на нафту і газ. Обсадні труби.
Порядок експлуатації

Наказ АТ
“Укргазвидобування”
від 08.02.2018 №82

УкрНДІгаз –філія АТ
“Укргазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

СОУ 09.1-30019775-289:2017
Схеми обліку та методика розрахунку виробничих
матеріальних балансів виробництва компонентів та
готової продукції на Шебелинському відділенні з
переробки газового конденсату і нафти окремо по
кожній установці, блоку, дільниці та по відділенню
в цілому

Наказ АТ
“Укргазвидобування”
від 13.03.2018 №160

УкрНДІгаз –філія АТ
“Укргазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

СОУ 09.1-30019775-291:2017
Свердловини на нафту і газ. Класифікатор методів
інтенсифікації видобутку вуглеводнів у системі
видобувних підприємств ПАТ “Укргазвидобування”

Наказ АТ
“Укргазвидобування”
від 31.01.2018 № 58

УкрНДІгаз –філія АТ
“Укргазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

Наказ АТ
“Укргазвидобування”
від 26.02.2018 №133

УкрНДІгаз –філія АТ
“Укргазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

Наказ АТ
“Укргазвидобування”
від 30.01.2018 №57

УкрНДІгаз –філія АТ
“Укргазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

Наказ АТ
“Укргазвидобування”
від 27.04.2018 №307

УкрНДІгаз –філія АТ
“Укргазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

СОУ 09.1-30019775-292:2017
Методика розрахунку втрат скрапленого газу та
суміші легких фракцій вуглеводневої сировини
сторонніх підприємств при прийманні, зберіганні,
переробці та відвантаженні продуктів переробки
на технологічному цеху стабілізації конденсату
“Базилівщина”
СОУ 09.1-30019775-293:2017
Видобування вуглеводнів. Лабораторні та
промислові випробування деемульгаторів для
використання в процесах підготовки рідких
вуглеводнів
СОУ 11.2-30019775-158:2018
Свердловини на нафту і газ. Порядок експлуатації,
зберігання, транспортування, відбракування і
списання насосно-компресорних труб

На заміну:
СОУ 09.130019775258:2016

На заміну:
СОУ 11.230019775158:2009

ВУГЛЕВОДНЕВА СИРОВИНА ТА ПРОДУКЦІЯ
ДСТУ ISO 14532:2018
Газ природний. Словник термінів
(ISO 14532:2014, IDT)

Наказ
ДП “УкрНДНЦ”
від 05.02.2018 №32

ДП “УкрНДНЦ”

Чинний з
01.09.2018
Вперше

ТРУБОПРОВОДИ МАГІСТРАЛЬНІ, ПРОМИСЛОВІ – ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ
ДСТУ EN 14870-1:2018
(EN 14870-1:2011, IDT;
ISO 15590-1:2009, MOD)
Нафтова та газова промисловість. Згини,
виготовлені методом індукційного зварювання,
фітинги та фланці для трубопровідних
транспортних систем. Частина 1. Згини, виготовлені
методом індукційного зварювання
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Наказ
ДП “УкрНДНЦ”
від 27.02.2018 № 65

ДП “УкрНДНЦ”

Чинний з
01.04.2018
Вперше

СТАНДАРТИЗАЦІЯ
Позначення та назва
НПД
1
ДСТУ EN 14870-2:2018
(EN 14870-2:2004, IDT;
ISO 15590-2:2003, MOD)
Нафтова та газова промисловість. Згини,
виготовлені методом індукційного зварювання,
фітинги та фланці для трубопровідних
транспортних систем. Частина 2. Фітинги
ДСТУ EN 14870-3:2018
(EN 14870-3:2006, IDT;
ISO 15590-3:2004, MOD)
Нафтова та газова промисловість. Згини,
виготовлені методом індукційного зварювання,
фітинги та фланці для трубопровідних
транспортних систем. Частина 3. Фланці
ДСТУ EN ISO 21809-5:2018
(EN ISO 21809-5:2017, IDT;
ISO 21809-5:2017, IDT)
Нафтова та газова промисловість. Зовнішні
покриви підземних або підводних трубопроводів у
трубопровідних транспортних системах. Частина 5.
Зовнішні бетонні покриви
ДСТУ ISO 13847:2018
(ISO 13847:2013, IDT)
Нафтова та газова промисловість. Трубопровідні
транспортні системи. Зварювання трубопроводів
ДСТУ ISO 21809-4:2018
(ISO 21809-4:2009, IDT)
Нафтова та газова промисловість. Зовнішні
покриви підземних або підводних трубопроводів у
трубопровідних транспортних системах. Частина 4.
Поліетиленові покриви (двошаровий поліетилен)

Реквізити наказу
про затвердження
НПД

Організація розробник
НПД

Розповсюджувачі
легітимних копій НПД

Примітка

2

3

4

5

Наказ
ДП “УкрНДНЦ”
від 27.02.2018 № 65

ДП “УкрНДНЦ”

Чинний з
01.04.2018
Вперше

Наказ
ДП “УкрНДНЦ”
від 27.02.2018 № 65

ДП “УкрНДНЦ”

Чинний з
01.04.2018
Вперше

Наказ
ДП “УкрНДНЦ”
від 27.02.2018 № 65

ДП “УкрНДНЦ”

Чинний з
01.04.2018
Вперше

Наказ
ДП “УкрНДНЦ”
від 27.02.2018 № 65

ДП “УкрНДНЦ”

Чинний з
01.04.2018
Вперше

Наказ
ДП “УкрНДНЦ”
від 27.02.2018 № 65

ДП “УкрНДНЦ”

Чинний з
01.04.2018
Вперше

ТРАНСПОРТУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ, ТРУБОПРОВОДИ МАГІСТРАЛЬНІ, ПРОМИСЛОВІ
ДСТУ EN 13942:2018
(EN 13942:2009, IDT;
ISO 14313:2007, MOD)
Нафтова і газова промисловість. Трубопровідні
системи транспортування. Лінійні крани
ДСТУ EN 14141:2018
(EN 14141:2013, IDT)
Крани для транспортування природного газу
трубопроводами. Вимоги до робочих характеристик
та випробування
ДСТУ EN 13942:2018/
Поправка № 1:2018
(EN 13942:2009/АС:2009, IDT;
ISO 14313:2007/Cor 1:2009, MOD)
Нафтова і газова промисловість. Трубопровідні
системи транспортування. Лінійні крани

Наказ
ДП “УкрНДНЦ”
від 20.06.2018 №182

ДП “УкрНДНЦ”

Чинний з
02.07.2018
Вперше

Наказ
ДП “УкрНДНЦ”
від 20.06.2018 №182

ДП “УкрНДНЦ”

Чинний з
02.07.2018
Вперше

Наказ
ДП “УкрНДНЦ”
від 20.06.2018 №182

ДП “УкрНДНЦ”

Чинний з
02.07.2018

Порядок очищення лінійної частини магістральних
нафтопроводів ПАТ "Укртранснафта"

Наказ
АТ “Укртранснафта”
від 07.03.2018 №71

АТ “Укртранснафта”

АТ “Укртранснафта”

Порядок виконання основних методів ремонту
ділянок лінійної частини нафтопроводу діаметром
до 1220 мм

Наказ
АТ “Укртранснафта”
від 16.04.2018 №126

АТ “Укртранснафта”

АТ “Укртранснафта”

На заміну:
РД 39-30-295-79
Руководство
по очистке
магистральных
нефтепроводов
На заміну:
ВБН В.3.10001374106:2006
ВБН В.3.10001374109:2008
ВБН В.3.10001374110:2008
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ
Позначення та назва
НПД

Реквізити наказу
про затвердження
НПД

Організація розробник
НПД

Розповсюджувачі
легітимних копій НПД

Примітка

1

2

3

4

5

РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН ТА УСТАТКОВАННЯ
СОУ 09.1-30019775-294:2017
Свердловини на нафту і газ. Обладнання та
інструменти для капітального ремонту свердловин.
Технічне діагностування

Наказ АТ
“Укргазвидобування”
від 08.02.2018 №81

УкрНДІгаз –філія АТ
“Укргазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

СОУ 09.1-30019775-295:2084
Капітальний, поточний ремонт свердловин
і тампонажні роботи. Облік, калькулювання
собівартості та обрахунок ставок вартості робіт.
Порядок

Наказ АТ
“Укргазвидобування”
від 01.03.2018 №146

УкрНДІгаз –філія АТ
“Укргазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

ВИМІРЮВАННЯ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ
ДСТУ 8760:2018
Метрологія. Аналізатори телекомунікаційних мереж
типу
Emutel Harmony. Методика повірки
ДСТУ 8761:2018
Метрологія. Обладнання допоміжне для
вимірювання параметрів радіовипромінювання
базових станцій, які працюють за радіотехнологією
«Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800».
Методика повірки
СОУ 09.1-00135390-167:2017
Порядок оцінювання технічної компетентності
вимірювальних та метрологічних лабораторій
ПАТ “Укрнафта”

Наказ
ДП “УкрНДНЦ”
від 24.04.2018 №110

ДП “УкрНДНЦ”

Чинний з
01.09.2018
Вперше

Наказ
ДП “УкрНДНЦ”
від 24.04.2018 №110

ДП “УкрНДНЦ”

Чинний з
01.09.2018
Вперше

Наказ
АТ “Укрнафта”
від 03.01.2018 №5

НДПІ
ПАТ “Укрнафта”

НДПІ
ПАТ “Укрнафта”

НОРМИ ТА НОРМАТИВИ
СОУ 11.2-30019775-179:2018
Том 1 “Збірник елементних кошторисних норм на
буріння нафтових та газових свердловин”,
Том 2 “Збірник одиничних кошторисних розцінок на
буріння нафтових та газових свердловин”

Наказ АТ
“Укргазвидобування”
від 25.04.2018 №289

УкрНДІгаз –філія АТ
“Укргазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

На заміну:
СОУ 11.230019775179:2011

ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ
ДСТУ ISO 23932:2018
(ISO 23932:2009, IDT)
Інжиніринг пожежної безпеки. Загальні принципи

Наказ
ДП “УкрНДНЦ”
від 11.04.2018 №96

ДП “УкрНДНЦ”

Чинний з
12.04.2018
Вперше

ДП “УкрНДНЦ”

Зміна № 1
з наданням
чинності з
16.04.2018

ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ, ДО ЯКИХ ВНЕСЕНО ЗМІНИ
ДСТУ 4616:2006
Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні
на PN до 10 МПа. Типи, основні параметри та
розміри

Наказ
ДП “УкрНДНЦ”
від 26.02.2018 №59

СОУ 06.10-30019775-227:2013
Стабілізація вуглеводневої сировини. Облік та
калькулювання собівартості. Порядок

Наказ АТ
“Укргазвидобування”
від 27.02..2018 №134

АТ
“Укргазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

Зміна № 2-2018

СОУ 09.1-30019775-147:2013
Свердловини на нафту і газ. Аварії, брак і
ускладнення в бурінні і КРС. Класифікація,
розслідування, ліквідація, облік і профілактика

Наказ АТ
“Укргазвидобування”
від 25.04.2018 №290

АТ
“Укргазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

Зміна № 3-2018

СОУ 09.1-30019775-210:2013
Свердловини на нафту і газ. Порядок затвердження
місцеположення

Наказ АТ
“Укргазвидобування”
від 20.02.2018 №130

АТ
“Укргазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

Зміна № 2-2018
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ
Реквізити наказу
про затвердження
НПД

Організація розробник
НПД

Розповсюджувачі
легітимних копій НПД

Примітка

2

3

4

5

Наказ АТ
“Укргазвидобування”
від 30.01.2018 №56

АТ
“Укргазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

Зміна № 1-2018

СОУ 11.1-00135390-032:2007
Порядок розроблення технологічних регламентів на
технологічні процеси підготовки нафти і газу

Наказ АТ “Укрнафта”
від 13.06.2018 №68

НДПІ
АТ “Укрнафтаˮ

НДПІ
АТ “Укрнафтаˮ

Зміна № 3

СОУ 11.1-00135390-104:2011
Порядок обліку сировини і готової продукції
на газопереробних заводах та газопереробних
виробництвах ПАТ “Укрнафта”

Наказ АТ “Укрнафта”
від 27.04.2018 №51

НДПІ
АТ “Укрнафтаˮ

НДПІ
АТ “Укрнафтаˮ

Зміна № 7

СОУ 19.20-00135390-228:2013
Переробка вуглеводневої сировини та виробництво
нафтопродуктів. Облік та калькулювання
собівартості. Порядок

Наказ АТ
“Укргазвидобування”
від 27.02.2018 №134

АТ
“Укргазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

Зміна № 2-2018

СОУ 49.4-30019775-124:2015
Норми витрат паливо-мастильних матеріалів на
роботу автотранспортних засобів

Наказ АТ
“Укргазвидобування”
від 13.03.2018 №162

АТ
“Укргазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

Зміна № 4-2018

СОУ 49.4-30019775-125:2015
Норми витрат паливо-мастильних матеріалів
на роботу будівельно-дорожньої, підйомнотранспортної та спеціальної техніки
ПАТ “Укргазвидобування”

Наказ АТ
“Укргазвидобування”
від 13.03.2018 №163

АТ
“Укргазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

Зміна № 4-2018

СОУ 49.5-30019801-105:2013
Охорона об’єктів ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”. Положення
про пропускний та внутрішньооб’єктовий режим
ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Наказ
ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”
від 19.02.2018 №99

ПАТ
“УКРТРАНСГАЗ”

ПАТ
“УКРТРАНСГАЗ”

Зміна №2

СОУ 60.3-30019801-063:2008
Охорона об’єктів ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”. Положення
про спеціалізовані відомчі підрозділи охорони ПАТ
“УКРТРАНСГАЗ”

Наказ
ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”
від 29.03.2018 №179

ПАТ
“УКРТРАНСГАЗ”

ПАТ
“УКРТРАНСГАЗ”

Зміна № 3

СОУ 60.3-30019801-091:2011
Безпека праці. Наряди-допуски на роботи з
підвищеною небезпекою. Порядок оформлення,
видачі та обліку

Наказ
ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”
від 16.04.2018 №216

ПАТ
“УКРТРАНСГАЗ”

ПАТ
“УКРТРАНСГАЗ”

Зміна № 2

Позначення та назва
НПД
1
СОУ 09.1-30019775-279:2017
Розрахунок матеріального балансу виходу
товарних нафтопродуктів при переробці сировини
сторонніх підприємств на давальницьких
умовах на Шебелинському відділенні переробки
газового конденсату та нафти філії Управління
переробки газу та газового конденсату
ПАТ “Укргазвидобування”

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ,
ЧИННІСТЬ ЯКИХ СКАСОВАНО
ДСТУ 1.10:2005
Наказ
Національна стандартизація. Правила розроблення,
ДП “УкрНДНЦ”
побудови, викладання, оформлення, ведення
від 11.05.2018 №129
національних класифікаторів

ДП “УкрНДНЦ”

ДП “УкрНДНЦ”

Скасування
чинності з
14.05.2018

Наказ
ДП “УкрНДНЦ”
від 11.05.2018 №129

ДП “УкрНДНЦ”

ДП “УкрНДНЦ”

Скасування
чинності з
14.05.2018

ДСТУ 3739–98
Положення про ведення державного класифікатора
ДК 003 «Класифікатор професій»

Цей Інформаційний бюлетень підготовлено Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” – головною
організацією стандартизації в нафтогазовому комплексі, на підставі офіційних даних, станом на 30.06.2018 р.

Секретаріат науково-технічної ради
ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
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