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1. Геологічна будова західного закінчення 
Східноєвропейської платформи та характеристика 
газоперспективних силурійських сланців. 

2. Гідрогелогічна характеристика західного 
закінчення Східноєвропейської платформи.  

 Основні джерела прісної води та об'єми її 
використання у Львівській та Івано-Франківській 
областях. 

3. Основні етапи розвідки та розробки родовищ 
природного газу із сланцевих порід. 

4. Технічні та соціальні аспекти розвідки та розробки 
родовищ природного газу з сланцевих порід в 
Івано-Франківській області.  
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Івано-Франківська  та Львівська області 
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Силурійські відклади 
Глибина до покрівлі – 2000 м 
Товщина –  600-1200 м 
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Гідрогеологічне районування 
західної України 

Поверхневі та підземні води Олеської ділянки  
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Основне джерело –  
поверхневі води 
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ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ технології гідророзриву пласта пов'язані з: 
- забрудненням ґрунтових вод; 

- забрудненням поверхневих вод, шляхом розливу рідини для 
гідророзриву на поверхні. 

Перспективні силурійські 
сланці залягають 
щонайменше на 2000 м 
глибше за прісні водоносні 
горизонти та перекриті 
потужними товщами 
(1000-2000 м) 
непроникних порід. 

Основні водоносні 
горизонти, що 
використовуються для 
водовідбору залягають 
на глибині до 1000 м. 

Конструкція свердловини 

Конструкція свердловини передбачає надійну ізоляцію водоносних 
горизонтів від технологічних розчинів по всій довжині її стовбура. 

Для уникнення екологічних ризиків необхідним є контроль за 
дотриманням технологічного режиму процесу буріння. 
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Найбільші родовища сланцевого газу в 
США 

Перспективна Олеська 
ділянка S=6 324 км2 

СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ОБ'ЄМ ВОДИ,  
ЩО ВИТРАЧАЄТЬСЯ ПРИ РОЗРОБЦІ* 

Родовища БАРНЕТ  
(15 000 свердловин):   

5,3 млн. м3 (< 2% загального водозабору штату 
Техас) 

Родовища МАРЦЕЛЛУС: 
75 млн. м3 (0,8% загального водозабору  

Нью-Йорку, Західної Вірджинії та Пенсільванії) 

ПРОГНОЗНИЙ  
СЕРЕДНЬОРІЧНИЙ ОБ'ЄМ ВОДИ,  

НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ 
 

Ділянки ОЛЕСЬКА: 
2,26 млн. м3 

(0,63% загального водозабору 
Львівської та Івано-Франківської 

областей) 

Середньорічний об'єм води на розробку 1 км2  

родовища сланцевого газу 

Частка води на розробку родовища сланцевого 
газу відносно загального водозабору території 

Джерела забору води для буріння свердловин в США  (частка кожного 
коливається в залежності від гідрогеологічної ситуації в регіоні): 

-  Поверхневі води 
-  Ґрунтові води 
-  Муніципальні  та приватні водойми 
-  Повторне використання відпрацьованої води        

 після очистки 

З налаштуванням технології та методики розробки 
родовища, об'єми затрачуваної  води на свердловину з 

часом зменшуються!!! Джерело* http://fracfocus.org/  

Співвідношення площ   
родовищ 
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РИБНЕ 

ГОСП-ВО 

РОЗРОБКА 
ОЛЕСЬКОЇ  
ДІЛЯНКИ  

(прогнозна 
величина) 

ВСЬОГО 

-    Львівська область -    Івано-Франківська область 

Використання води об'єктами господарювання  

Відсоткова частка використання водних 
ресурсів різними об'єктами  

господарювання 

Забезпеченість 
водними ресурсами  

на 1 людину:   
3,22 тис м3/ рік  

(Івано-Франківська 
область)  

1,82 тис м3/ рік  
(Львівська область) 

Поверхневі та підземні водні 
ресурси  
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Відсоткова частка використання водних 
ресурсів різними об'єктами  

господарювання 

Забезпеченість 
водними ресурсами  

на 1 людину:   
3,22 тис м3/ рік  

(Івано-Франківська 
область)  

1,82 тис м3/ рік  
(Львівська область) 

Поверхневі та підземні водні 
ресурси  
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ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ 
НЕБЕЗПЕКИ: 

- Сольове забруднення 
поверхневих та підземних вод, 

ґрунтів; 
- Підтоплення житлових та 

господарських будівель; 
-  Перелив розсолів через 

тіло дамби хвостосховища №2 
та потрапляння їх у зовнішні 

водойми. 

ПРОМИСЛОВІ ВОДНІ ОБ'ЄКТИ КАЛУШ-
ГОЛИНСЬКОГО РОДОВИЩА КАЛІЙНИХ СОЛЕЙ: 

Домбровський кар'єр, шахтні поля підземного 
 видобутку калійних солей, хвостосховища хімічної 

фабрики 

Щорічний приріст розсолів тільки у Домбровському кар'єрі за 
рахунок атмосферних  опадів та припливу води з водоносного 

горизонту складає 4 млн. м3. 

Характеристика штучних водойм  
Калуш-Голинського родовища калійних солей 

Вистачить 
на  

11 років і 
11 місяців 
розробки 
Олеської 
ділянки 
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ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ 
НЕБЕЗПЕКИ: 

- Сольове забруднення 
поверхневих та підземних вод, 

ґрунтів; 
- Підтоплення житлових та 

господарських будівель; 
-  Перелив розсолів через 

тіло дамби хвостосховища №2 
та потрапляння їх у зовнішні 

водойми. 

ПРОМИСЛОВІ ВОДНІ ОБ'ЄКТИ КАЛУШ-
ГОЛИНСЬКОГО РОДОВИЩА КАЛІЙНИХ СОЛЕЙ: 

Домбровський кар'єр, шахтні поля підземного 
 видобутку калійних солей, хвостосховища хімічної 

фабрики 

Щорічний приріст розсолів тільки у Домбровському кар'єрі за 
рахунок атмосферних  опадів та припливу води з водоносного 

горизонту складає 4 млн. м3. 

Характеристика штучних водойм  
Калуш-Голинського родовища калійних солей 

За 1 рік 
Вистачить 

на  
11 років і 
11 місяців 
розробки 
Олеської 
ділянки 
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ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ 
НЕБЕЗПЕКИ: 

- Сольове забруднення 
поверхневих та підземних вод, 

ґрунтів; 
- Підтоплення житлових та 

господарських будівель; 
-  Перелив розсолів через 

тіло дамби хвостосховища №2 
та потрапляння їх у зовнішні 

водойми. 

ПРОМИСЛОВІ ВОДНІ ОБ'ЄКТИ КАЛУШ-
ГОЛИНСЬКОГО РОДОВИЩА КАЛІЙНИХ СОЛЕЙ: 

Домбровський кар'єр, шахтні поля підземного 
 видобутку калійних солей, хвостосховища хімічної 

фабрики 

Щорічний приріст розсолів тільки у Домбровському кар'єрі за 
рахунок атмосферних  опадів та припливу води з водоносного 

горизонту складає 4 млн. м3. 

Характеристика штучних водойм  
Калуш-Голинського родовища калійних солей 

За 1 рік За 5 років 
Вистачить 

на  
11 років і 
11 місяців 
розробки 
Олеської 
ділянки 
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ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ 
НЕБЕЗПЕКИ: 

- Сольове забруднення 
поверхневих та підземних вод, 

ґрунтів; 
- Підтоплення житлових та 

господарських будівель; 
-  Перелив розсолів через 

тіло дамби хвостосховища №2 
та потрапляння їх у зовнішні 

водойми. 

ПРОМИСЛОВІ ВОДНІ ОБ'ЄКТИ КАЛУШ-
ГОЛИНСЬКОГО РОДОВИЩА КАЛІЙНИХ СОЛЕЙ: 

Домбровський кар'єр, шахтні поля підземного 
 видобутку калійних солей, хвостосховища хімічної 

фабрики 

Щорічний приріст розсолів тільки у Домбровському кар'єрі за 
рахунок атмосферних  опадів та припливу води з водоносного 

горизонту складає 4 млн. м3. 

Характеристика штучних водойм  
Калуш-Голинського родовища калійних солей 

За 1 рік За 5 років За 10 років 
Вистачить 

на  
11 років і 
11 місяців 
розробки 
Олеської 
ділянки 
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1. Геофізичні 
дослідження, 
зокрема 3D 

сейсморозвідка 

2. Геолого-
геофізичне 

моделювання 

3. Вибір оптимального 
місця для закладання 

пошукової свердловини 

4. Екологічний моніторинг 
навколишнього 

середовища до початку 
буріння 

8. Геофізичний 
моніторинг за 

процесом гідророзриву 
пласта 

5. Пошукове 
буріння та 

випробування 
свердловин 

7. Експлуатаційне 
буріння  

6. Петрофізичні 
дослідження та 

аналіз керну 
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Розробка природного газу із сланцевих порід дозволить забезпечити 
вирішення низки соціально-економічних питань: 
1. Забезпечить жителів регіону газовими ресурсами власного видобутку. 
2. Забезпечить регіон значною кількістю додаткових робочих місць. 
3. Забезпечить бюджети різних рівнів значними стабільними фінансовими 

поступленнями. 
4. Забезпечить розвиток у західному регіоні нафтогазової освіти, науки та 

технологій, які будуть відповідати найсучаснішому світовому рівню. 
Технічні та екологічні застереження: 
1. Для буріння свердловин необхідно використовувати потужні сучасні бурові 

установки, які забезпечують максимальну продуктивність буріння. 
2. При проведенні гідророзриву сланцевих пластів необхідно забезпечувати 

дистанційний контроль за його процесом. 
3. Після закінчення експлуатації свердловини забезпечувати надійну 

ліквідацію шляхом цементування як самого стовбуру свердловини, так і 
навколо свердловинної зони, в якій виконується гідророзрив пласта. 
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Перелік факультетів ІФНТУНГ, на базі яких 
готуються інженери за спеціальностями,  що 
охоплюють всі етапи розвідки та розробки 
природного газу із сланцевих порід: 
 геологорозвідувальний факультет (ГРФ) 
 інженерно-екологічний факультет (ІЕФ) 
 газонафтопромисловий факультет 

(ГНПФ) 
 факультет нафтогазопроводів (ФНГП) 
 механічний факультет (МФ) 
 механіко-технологічний факультет (МТФ) 

Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу (ІФНТУНГ) – єдиний 
в Україні вищий навчальний заклад освіти, 

що готує спеціалістів для усіх напрямків 
нафтогазової промисловості.     
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Геологічні,  
гідрогеологічні, технологічні  

та соціальні аспекти  
видобутку природного газу із  

силурійських сланцевих порід   
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Івано-Фраеківський національний технічний університет нафти і газу 
Олександр Петровський, Тетяна Федченко, Оксана Оніщук 

Дякую за увагу!  
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