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НАК “Нафтогаз України” виконує 96% обсягiв пошуково-розвiдувального бурiння на наф-

ту i газ в Українi та забезпечує 99% приросту розвiданих запасiв ВВ. Фахiвцями нау-

кових i виробничих органiзацiй розроблено заходи по нарощуванню обсягiв геологорозвi-
дувальних робiт на газ i нафту на перiод до 2015 р., що забезпечить приростом запасiв

ВВ сировинну базу України та подальше збiльшення їх видобутку.

Економiчний спад в Українi з 1992 р. торкнувся i нафтогазової галузi. Рiзке зменшення
асигнувань на пошуки, розвiдку й експлуатацiю вуглеводнiв (ВВ), а також на науку, новi
технологiї i технiку викликали незабезпеченiсть приростами запасiв i ресурсiв ВВ та видо-
бутком газу i нафти в державi.

При iснуючих на сьогоднi обсягах пошуково-розвiдувального бурiння фактично на по-
чаток XXI вiку вдалося лише компенсувати приростом запасiв ВВ їх поточний видобуток,
в той час як для стабiльного нарощування видобутку, як показує свiтова практика, прирос-
ти запасiв ВВ повиннi у 2–3 рази перевищувати обсяги їх видобутку.

Основний тягар вищенаведеного сприйняла на себе утворена в 1998 р. Нацiональна
акцiонерна компанiя “Нафтогаз України” (далi НАК “Нафтогаз України”), яка на тепе-
рiшнiй час виконує 96% обсягiв пошуково-розвiдувального бурiння (ПРБ) на нафту i газ
в Українi i забезпечує 99% приростiв розвiданих запасiв ВВ.

Починаючи з 2007 р., обсяги видобування нафти i газу почали зменшуватися через на-
ростаюче виснаження основних родовищ України, якi визначали видобуток ВВ у попереднi
роки.

В цей час освоєння нафтогазового потенцiалу України та її основного газонафтови-
добувного регiону — Схiдного (Днiпровсько-Донецької газонафтоносної областi, ДДГНО)
проходить тiсною взаємодiєю фахiвцiв науки i виробництва, що вiдтворено у численних
теоретичних розробках i практичних рекомендацiях з метою забезпечення приросту запа-
сiв ВВ [1–8].

Зрозумiло, що нарощування обсягiв геологорозвiдувальних робiт (ГГР) на газ i нафту на
перiод до 2015 р. забезпечить приростом запасiв ВВ сировинну базу України та подальше
збiльшення їх видобутку.

У 2009 р. геологи, геофiзики нафтогазового профiлю: Б.Л. Крупський, В.В. Гла-
дун, М. I. Євдощук, М. I. Павлюк, Б.Й. Маєвський, Б.М. Полухтович, П.Я. Максимчук,
П.М. Чепiль, Т.Є. Довжок, О. Г. Цьоха, якi працюють в Нацiональнiй академiї наук Украї-
ни, НАК “Нафтогаз України”, Мiнiстерствi палива та енергетики України, Мiнiстерствi охо-
рони навколишнього природного середовища України, Мiнiстерствi освiти України, за цикл
наукових праць “Розробка наукових i практичних засад пошукiв, пiдготовки та освоєння
нафтогазоперспективних об’єктiв в Українi” отримали звання Лауреатiв Державної премiї
України в галузi науки i технiки [7].
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Нарощування обсягiв ГРР на нафту i газ на перiод 2011–2015 рр. забезпечить приростом
запасiв ВВ сировинну базу України та подальше збiльшення їх видобутку.

Основою для подальшого збiльшення обсягiв ГРР є ресурсна база i, насамперед, попе-
редньо розвiданi запаси категорiї С2, перспективнi ресурси категорiї С3.

У Державному балансi корисних копалин України на 01.01.09 залишковi видобувнi за-
паси ВВ по НАК “Нафтогаз України” становили:

по природному газу (млрд куб. м): за категорiями A+B+C1 — 895,4; категорiєю С2 —
269,0; С3 — 411,0; разом — 1565,4;

по нафтi (млн т): за категорiями A+ B + C1 — 132,0; категорiєю С2 — 63,8; С3 — 35,5;
разом — 231,3;

по конденсату (млн т): за категорiями A+B+C1 — 53,0; категорiєю С2 — 11,8; разом —
64,8.

Для забезпечення стабiлiзацiї i нарощування видобутку ВВ пiдприємства НАК “Наф-
тогаз України” повиннi щорiчно вводити в пошукове бурiння 30–35 нових перспективних
площ, але для цього необхiдно щороку проводити сейсморозвiдку на 35–40 нових пло-
щах. Обсяги останньої по НАК “Нафтогаз України” 2D i 3D повиннi зростати вiдповiд-
но з 2755 пог. км у 2010 р. до 6030 пог. км у 2015 р. та по 3D з 965 кв. км у 2010 р.
до 1250 кв. км у 2015 р. (табл. 1).

При повному фiнансуваннi сейсморозвiдки у 2011 р. у Схiдному — основному газонафто-
носному регiонi України передбачається завершити i пiдготувати звiти по Чкалiвсько-Бо-
рисiвськiй, Ливенськiй, Новотроїцькiй, Котляревськiй, Захiдновiльхiвськiй, Мигринськiй,
Захiдномаркiвськiй, Ватажкiвськiй, Кременiвськiй, Степовiй, Нарижнянськiй, Топольовiй,
Любашiвськiй, Шейкiвськiй, Терновсько-Медвежанськiй, Малогорожанiвськiй площах.

По пошуково-розвiдувальному бурiнню в НАК “Нафтогаз України” обсяги ПРБ стано-
вили у 2009 р. — 154,5 тис. м, у 2010 р. передбачається 231,0 тис. м, а в 2015 р. досягнуть
302,0 тис. м (див. табл. 1). Одночасно зросте глибиннiсть пробурених свердловин. Так,
у 2011 р. очiкується здiйснити проходку по свердловинах глибиною понад 5000 м на рiвнi
37,12 тис. м (при загальному запланованому метражi у 2011 р. — 242,4 тис. м).

У 2011 р. сумарна проходка по родовищах Яблунiвському, Солохiвському, Комишнянсь-
кому i Дробишiвському досягне 32,45 м (при загальному — 242,4 тис. м).

Прирости запасiв по природному газу по НАК “Нафтогаз України” становили (млрд
куб. м): 2005 р. — 18,3; 2008 р. — 26,6; 2010 р. (план) — 23,3; 2015 р. (за стратегiєю НАК
“Нафтогаз України”) — 27,9 (див. по роках табл. 1).

Прирости запасiв по нафтi i конденсату по НАК “Нафтогаз України” становили (млн т):
2005 р. — 2,7; 2008 р. — 1,8; 2009 р. — 3,0; 2010 р. (план) — 3,1; 2015 р. (за стратегiєю НАК
“Нафтогаз України”) — 3,5 (див. по роках табл. 1).

За 2011–2015 рр. по НАК “Нафтогаз України” необхiдно приростити 143,9 млн т умов-
ного палива (ум. п.), у тому числi 127,4 млрд куб. м природного газу i 16,5 млн т нафти
з конденсатом (див. по роках табл. 1).

Слiд вiдзначити позитивнi тенденцiї ДК “Укргазвидобування” (див. табл. 1):
Щорiчне нарощування приростiв запасiв ВВ.
Прирости запасiв газу значно перевищують їх видобуток.
Високий коефiцiєнт успiшностi ПРБ (2008 р. — 0,48, 2009 р. — 0,52 при 0,35 у передових

свiтових компанiях).
Особливiстю плану робiт 2010 р. була концентрацiя значної кiлькостi свердловин на роз-

вiдку глибокозалягаючих горизонтiв (4500–5800 м) у високоперспективних зонах ДДГНО,
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Таблиця 1. Основнi показники освоєння вуглеводневих запасiв i ресурсiв НАК “Нафтогаз України” на 2010 р. та на перiод 2011–2015 рр.

Роки
Робота Од. вим.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Всього 2011–2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Сейсморозвiдувальнi роботи

2Д пог. км 2755 3040 3650 4770 4400 6030 21890

3Д кв. км 965 1000 1090 1150 1200 1250 6655

У тому числi:

ДК “Укргазвидобування”

2Д пог. км 2505 1250 1350 1400 1450 1450 6750

3Д кв. км 825 550 550 550 650 570 2870

ВАТ “Укрнафта”

2Д пог. км 250 290 350 420 500 580 2140

3Д кв. км 0 0 0 0 0 0 0

ДАТ “Чорноморнафтогаз”

2Д пог. км 0 1500 2000 3000 2500 4000 13000

3Д кв. км 0 200 280 200 0 0 680

НАК “Нафтогаз України”

2Д пог. км 0 0 0 0 0 0 0

3Д кв. км 140 250 260 400 500 680 2280

2. Пошуково-розвiдувальне бурiння тис. м 231 242,4 258 272,4 286,5 302 1361,3

У тому числi:

ДК “Укргазвидобування” тис. м 165 170 175 180 185 190 900

ВАТ “Укрнафта” тис. м 57,7 60 65 70 75 80 350

ДАТ “Чорноморнафтогаз” тис. м 8 6 10 10,4 10,5 12 48,9

3. Прирости запасiв вуглеводнiв млн т 26,4 26,8 27,6 28,4 30,1 31 143,9

У тому числi:

газ млрд куб. м 23,3 23,7 24,4 25,1 26,7 27,9 127,4

нафта+конденсат млн т 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 16,5

ДК “Укргазвидобування” млн т 21,9 22,1 22,3 22,7 23,1 23,4 113,6

ВАТ “Укрнафта” млн т 2 2,1 2,5 2,7 3 3,3 13,6

ДАТ “Чорноморнафтогаз” млн т 1,4 2,6 2,8 3 4 4,3 16,7
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Таблиця 1. Продовження

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Видобуток газу млн куб. м 18434 18819 19312 19427 19752 19481 115585

У тому числi:

ДК “Укргазвидобування” млн куб. м 14760 15200 15350 15500 15700 15800 92310

ВАТ “Укрнафта” млн куб. м 2624 2505 2380 2300 2272 2277 14358

ДАТ “Чорноморнафтогаз” млн куб. м 1050 1015 1567 1613 1792 1774 8810,8

5. Видобуток нафти з конденсатом тис. т 3302,5 3154,9 2993 2902,8 2901,3 2879,9 18134,4

У тому числi:

ДК “Укргазвидобування” тис. т 670 626 577 526 474 423 3296

ВАТ “Укрнафта” тис. т 2581 2457 2334 2248 2248 2262 14110

ДАТ “Чорноморнафтогаз” тис. т 71,5 71,9 82 128,8 179,3 194,9 728,4

6. Експлуатацiйне бурiння тис м 162 282 276,6 293,8 324,2 386 1724,6

У тому числi:

ДК “Укргазвидобування” тис. м 100 174 183 192 201 210 1060

ВАТ “Укрнафта” тис. м 60 80 90 100 110 120 515

ДАТ “Чорноморнафтогаз” тис. м 2 28 3,6 1,8 13,2 56 104,6
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де в останнi роки отриманi потужнi припливи газу з високим вмiстом конденсату (близько
1000 г/куб. м), а саме: у межах Котелiвсько-Березiвського валу (св. Котелiвська-201, Бе-
резiвська-202 й -205 проектними глибинами 6100–6200 м, а також на крупних пiдняттях:
Захiдносолохiвському (св. 250 проектна глибина 6250 м), Краснокутському (св. 33, проект-
на глибина 5500 м), Пiвденноколомацькому (св. 33, проектна глибина 6500 м), Гадяцькому
(св. 100, проектна глибина 5500 м), Комишнянському (св. 23, 24, 26, 29 з проектними гли-
бинами до 6000 м).

Певний резерв нарощування ресурсної бази можливий у подальшому за рахунок об-
сягiв ГРР у межах Донецької складчастої споруди (Складчастого Донбасу) у вiдкладах
середнього карбону i серпуховського ярусу нижнього карбону.

Складна картина з приростами запасiв нафти з конденсатом та їх видобутком у ВАТ
“Укрнафта”. Видобуток нафти з конденсатом у цьому столiттi бiльше нiж у 2 рази пере-
вищує їх прирости. Необхiдно вiдтворювати запаси нафти з конденсатом промислових ка-
тегорiй. Мiнiмальнi обсяги приростiв запасiв ВВ ВАТ “Укрнафта” у 2011–2015 рр. повиннi
становити 13,6 млн т (див. табл. 1).

Одним з найбiльш дiєвих заходiв для нарощування видобутку ВВ є бурiння нових екс-
плуатацiйних свердловин. Така можливiсть на родовищах ВВ, що розробляються у ДК
“Укргазвидобування”, практично вичерпана (на розробку родовищ тут залишилось пробу-
рити менше 100 експлуатацiйних свердловин).

ВАТ “Укрнафта” при наявностi iстотного запасу, передбаченого проектними докумен-
тами до бурiння нових свердловин, упродовж останнiх рокiв стабiльно скорочує обсяги екс-
плуатацiйного бурiння (при потенцiальних можливостях бурiння до 160,0 тис. м експлуа-
тацiйного бурiння на рiк) — у 2009 р. пробурено лише 48,8 тис. м, скоротивши обсяги
експлуатацiйного бурiння у порiвняннi з 2005 р. майже в 3 рази.

За перiод 2011–2015 рр. НАК “Нафтогаз України” необхiдно пробурити 1724,6 тис. м
експлуатацiйних свердловин (2011 р. — 282,0; 2012 р. — 276,6; 2013 р. — 293,8; 2014 р. —
324,2; 2015 р. — 386,0 тис. м) (див. табл. 1).

У НАК “Нафтогаз України” видобуток ВВ ведеться на 231 родовищi ВВ, якi знаходяться
у промисловiй i дослiдно-промисловiй розробках.

Можливостi розвитку нафтогазовидобувної промисловостi визначаються в першу чергу
її ресурсною базою, тобто величиною розвiданих видобувних запасiв.

Враховуючи, що очiкуваний кiнцевий середньозважений коефiцiєнт вилучення початко-
вих запасiв газових i газоконденсатних родовищ не перевищить 0,85 (тобто пiсля завершен-
ня розробки iснуючих родовищ по наявних технологiях, у них залишатиметься не менше
нiж 15% початкових запасiв), величина поточних видобувних запасiв газу становить для ДК
“Укргазвидобування” лише 356,7 млрд куб. м, а для ВАТ “Укрнафта” — 68,8 млрд куб. м.

Таким чином, реальна видобувна ресурсна база ВВ НАК “Нафтогаз України” становить
489,6 млрд куб. м газу i 81,7 млн т нафти. При цьому темп вiдбору вiдносно поточних запасiв
по газу становить 3,9%, по нафтi 3,3%, що практично вiдповiдає темпам вiдбору запасiв по
старих нафтогазовидобувних регiонах свiту.

Абсолютна бiльшiсть родовищ ВВ iз значними початковими запасами експлуатуються
тривалий час (40–50 рр.) i перебувають сьогоднi на завершальнiй стадiї розробки. Ступiнь
виробленостi запасiв газу родовищ, якi перебувають у розробцi, наближається до 70%. Фонд
експлуатацiйних свердловин НАК “Нафтогаз України” — 2573 газових та 2386 нафтових.

75% дiючих газових свердловин працюють з поточними дебiтами менше 25 тис. куб. м
на добу i лише 6% — з дебiтами понад 100 тис. куб. м на добу.
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У 2010 р. НАК “Нафтогаз України” передбачає видобуток 18,434 млрд куб. м газу та
3,3025 млн т нафти з конденсатом, що нижче, нiж у 2009 р. вiдповiдно на 0,019 млрд куб. м
по газу i 0,0309 млн т по нафтi й конденсату.

Видобуток газу становитиме у 2015 р. 19,481 млрд куб. м, а за перiод 2011–2015 рр. —
115,585 млрд куб. м. Вiдповiдно по нафтi з конденсатом у 2015 р. буде 2,8579 млн т, а за
перiод 2011–2015 рр. — 18,134 млн т.

Причини зменшення видобутку газу i нафти з газовим конденсатом:
1) виснаженiсть основних родовищ газу i нафти, якi фактично визначали обсяги видо-

бутку ВВ в Українi у минулi роки;
2) недостатнi прирости розвiданих запасiв ВВ за рахунок ГРР;
3) вiдсутнiсть вiдкриттiв в останнi роки значних за запасами родовищ нафти i газу;
4) значне (майже в 3 рази) скорочення обсягiв експлуатацiйного бурiння (ВАТ “Укр-

нафта”);
5) у разi вiдсутностi отримання нових спецдозволiв прирiст запасiв i ресурсiв ВВ буде

занижений практично вдвiчi.
Для пiдвищення ефективностi та прискорення розвiдки i освоєння необхiдно дотриму-

ватися порядку, при якому використовуються сучаснi технологiчнi рiшення:
1. Проведення 3D сейсмiки.
2. Створення геолого-технологiчної моделi родовища.
3. Вже на станi дослiдно-промислової розробки передбачити iнтенсивне розбурювання

родовища iз застосуванням методiв пiдвищення нафтогазоконденсатовiддачi.
4. Вести постiйний супровiд розробки родовища та оперативно здiйснювати необхiднi

заходи коректування на пiдставi постiйно дiючої геолого-технологiчної моделi родовища
ВВ.

За умови вирiшення згаданих питань обсяги видобування газу НАК “Нафтогаз України”
повиннi зрости у 2015 р. до 19,481 млрд куб. м, а обсяги видобування нафти з газовим
конденсатом — стабiлiзуватись на рiвнi 2,8799 млн т (див. табл. 1).
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Justification of ways to mastering the oil and gas potential in Ukraine

National Joint Stock Company “Naftogaz of Ukraine” carries 96% of the volume of exploration

drilling for oil and gas in Ukraine and provides 99% of explored reserves. Some measures proposed
by scientists and industrial organizations to increase the volume of geological prospecting for gas

and oil till 2015 are discussed. These measures will ensure the growth of proved reserves of raw

materials and their extraction.
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