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• Починаючи з кінця 80-х років в Україні пріоритетним 

енергоресурсом є природний газ; його частка в енергобалансі 

держави складає близько 40%. Виходячи з цього, важливими 

шляхами забезпечення енергетичної незалежності України є 

нарощування власного видобутку вуглеводнів, розширення 

географії джерел постачання нафти і газу, впровадження нових 

ефективних видобувних технологій. 

 

• Наявна (розвідана) сировинна база України та економічний спад 

90-х років минулого століття не можуть забезпечувати зростання 

видобутку нафти і газу. Зрозуміло, що необхідний приріст запасів і 

ресурсів вуглеводнів (ВВ). Для забезпечення запасами процесу 

видобутку нафти і газу в Україні в перспективі необхідно щорічно 

нарощувати приріст запасів вуглеводнів в обсязі не менше ніж 23 

млн.т. умовного палива (бачення НАК "Нафтогаз України"). 

 



• Для ефективного виконання по освоєнню нафтогазового потенціалу 

України була створена в 1998 році Національна акціонерна компанія 

«Нафтогаз України" (НАК «Нафтогаз України"), яка на теперішній час 

виконує 96 % обсягів пошуково-розвідувального буріння на нафту і газ в 

Україні і забезпечує 99 % приростів розвіданих запасів ВВ. Починаючи з 

2007 року обсяги видобування нафти та газу почали зменшуватися 

через наростаюче виснаження основних родовищ України, які 

визначали видобуток ВВ у попередні роки. 

 

• Перспективи розвитку робіт компанії пов'язуються головним чином з ще 

неосвоєним ресурсним потенціалом, який визначають ресурси 

категорій С3+Д у Східному регіоні. Вони нараховують 726,4 млн.т у.п. і 

можуть упродовж певного періоду забезпечити успішність 

нафтогазопошукових робіт підприємствам компанії. Територіально їх 

розподіл визначається щільністю нерозвіданих ресурсів на одиницю 

площі, а за розрізом - концентрацією у продуктивних комплексах:   



Розподіл нерозвіданих ресурсів ВВ категорії С3+Д (млн. т у.п.) на 

території діяльності НАК "Нафтогаз України" у Східному регіоні за 

продуктивним комплексами (за В.В. Гладуном, 2012): 



• Головним пріоритетним відносно перспектив відкриття 
родовищ та збільшення видобутку нафти і газу/конденсату 
залишається Східний регіон в Україні. Тут зосереджено більша 
частка родовищ – в межах Дніпровсько-Донецької западини їх 
кількість складає на даний час 214 (на території України 
зареєстровано близько 350 відкритих родовищ). Що 
стосується Харківської області, то тут налічується відкритих 56 
родовищ, - приблизно 16% розвіданих запасів вуглеводнів. 
Переважно газових і газоконденсатних. 

 

• В той же час, слід відмітити, що в межах обраної території 
досліджень – в адміністративному плані – Харківська і північна 
частина Донецької області встановлено значні об’єми 
прогнозованих ресурсів та нерозвіданих запасів вуглеводнів.  



В межах цієї території знаходиться декілька найбільших вузлів 

нафтогазоносності ( за М.І. Павлюком т.і.) в Україні - 

Західноєфремівсько-Шебелинський (11), Новогригорівсько-Гнатівський 

(12), Зачепилівсько-Шебелинський(14): 

На рис. відмічені "труби" нафтогазопостачання (імовірні канали надходження глибинних 

вуглеводнів (термін Г.Ю. Бойко, 1982): Західнохрестищенський (9) та Шебелинський (10) 

"канали―. 



Схема перспектив нафтогазоносності Харківської області за 

щільністю нерозвіданих ресурсів до глибини 7 км: 

1- нафтогазоносні райони: В - Талалаївсько-Рибальський, Г - Глинсько-Солохівський, Е - 

Рябухинсько-Північноголубівський, Ж - Машівсько-Шебелинський, З - Руденківсько-

Пролетарський, І - Октябрсько-Лозівський, К -Співаківський, Л - Кальміус-Бахмутський, О - 

Північний борт, П - Південний борт; шкала щільності нерозвіданих видобувних (кат. Сз + Д, код 333 

+ 334) ресурсів вуглеводнів, тис. т/км2: 2 - III категорія (50-100), 3 - IV категорія (30—50), 4 - V 

категорія (20—30), 5 - VI категорія (10—20), 6 - VII категорія (5-10), 7 - VIII категорія (до 5); 8 - 

соляні штоки; родовища: 9 - нафтові, 10 - газові, 11 - газоконденсатні, 12 - нафто-газоконденсатні; 

границі: 13 - Дніпровського грабена, 14 - нафтогазоносних районів, 15 - адміністративні. 



Фрагмент карти фонду структур Східного нафтогазоносного регіону 

України станом з нанесеними границями Харківської та Донецької 

областей: 



Динаміка обсягів пошуково-розвідувального, експлуатаційного 

буріння та щорічного приросту розвіданих запасів вуглеводнів 

(природний газ, конденсат, нафта) в цілому по НАК "Нафтогаз 

України" в період 1999 – 2014 рр.: 



Приріст розвіданих запасів вуглеводнів на метр проходки,                  

(т ум.палива/м) по різних категоріях надрокористувачів по роках в 

період 2003 – 2012 рр.: 



 

• На думку фахівців ДП "Науканафтогаз", на середньострокову перспективу (до 
2020 р.) перспективними представляються кілька основних напрямків 
збільшення видобутку вуглеводнів. Додаткові ресурси можуть бути отримані, по-
перше, із запасів, охоплених дренуванням на діючому фонді свердловин, а 
також із запасів розроблюваних родовищ, не охоплених дренуванням. По-друге, 
- з попередньо розвіданих запасів і перспективних ресурсів, не задіяних у 
розробці. По-третє, - з прогнозних ресурсів нових родовищ, які в цей період 
передбачається ввести в розробку (відповідно – після виявлення нових покладів 
нафти і газу). 

• Реальний щорічний приріст запасів вуглеводнів (без врахування уточнення 
запасів по виявлених покладах на родовищах, які вже находяться на балансі 
видобувних підприємств) може бути забезпечений шляхом: 

• 1.Відкриття нових родовищ ВВ в результаті буріння пошукових свердловин на 
вже підготовлених структурах / об’єктах. 

• 2. Відкриття нових, або розширення границь покладів нафти і газу на відомих 
родовищах – за результатами буріння пошуково-розвідувальних і пошукових 
свердловин. 

• 3. В подальшому – за результатами проведення ГРР та пошукового буріння 
свердловин на територіях, перспективи яких оцінені ресурсною базою за 
категоріями С3 + Д. 

• Тобто для довготривалого прогнозу проведення пошуково-розвідувального 
буріння на території Харьківської та Донецької областей слід провести окремі 
прогнозні розрахунки по всіх трьох вищезазначених пунктах. 
 



Як вже було підкреслено, в останні роки внаслідок скорочення об’ємів 

польових геофізичних досліджень, пошукового буріння, фонд 

підготовлених структур не дає помітних шансів на відкриття значних за 

запасами родовищ. На рис. наведено розподіл родовищ ВВ по запасах 

та по роках відкриття на території Харківської обл. в період 1999 – 

2013 рр. (в 2013 років нових родовищ не було відкрито). В середньому 

за цей період в рік відкривалось 1,3 родовища вуглеводнів в межах 

Харківської області: 
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Середня величина запасів вуглеводнів нових відкритих родовищ в період 

1999 – 2013 рр.  по Харківській області склала 3507 тис. т ум.п. Без 

врахування відкритого великого Кобзівського родовища ця величина 

дорівнюватиме 1067 тис. т ум.палива. На рис. наведено розподіл нових 

родовищ в межах Харківської області по максимальних глибинах 

продуктивних покладів. Як видно, за останні 13 років час родовища з 

найбільшими запасами були відкриті на території області на глибинах 1900 

– 4300 м. Ймовірно, в майбутньому слід очікувати виявлення подібних за 

запасами, або більших родовищ ВВ на більших глибинах, а також - при 

переміщенні вектора ГРР і пошукового буріння в напрямку прийосьової 

частини западини, в південній частині області. Якщо розглядати 

перспективи Донецької області, то тут можна очікувати виявлення 

перспективних об’єктів у відкладах категорій С1, С2 на глибинах глибше 

4000 – 5000 м: 



В останні роки внаслідок скорочення об’ємів геологорозвідувальних 

робіт, в першу чергу сейсморозвідки, закономірно зменшувався 

фонд виявлених та підготовлених під пошукове буріння 

перспективних об’єктів. Аналіз даних по виявлених та 

підготовлених структурах дозволив зробити висновки щодо 

ефективності геологорозвідувальних робіт, об’ємів підготовлених 

ресурсів та встановити середні значення розмірів об’єктів за їх 

потенційними ресурсами вуглеводнів: 



Розподіл ресурсів природного газу по об`єктах, що знаходились в 

бурінні в Харківській області (2012р.) Окремо виділяється велике 

за запасами Кобзівське ГКР. Без Кобзівського родовища: середнє 

значення по об’єктах – 3,92 млрд. м3, медіанне значення – 1,6 

млрд. м3, сумарний об’єм ресурсів по всіх об’єктах – 47,82 млрд. 

м3:   



• Сучасна ресурсна база по підготовлених структурах не дозволяє підтримувати 
стабільний рівень видобутку природного газу, нафти і конденсату в області.  В 
табл. 5 і на рис. 13 наведено результати видобутку вуглеводнів ПАТ 
"Укргазвидобування" в Харківській області. "Укргазвидобування" забезпечує 
понад 97% видобутку вуглеводнів в області, в першу чергу завдяки величезному 
Шебелинківському газоконденсатному родовищу. При сучасній ситуації з 
об’ємами ГРР і величинами розвіданих та підготовлених об’єктів в області, 
тенденція щодо щорічного скорочення видобутку природного газу, конденсату і 
нафти буде зберігатись. Як було сказано раніше, і це є абсолютно слушним 
аргументом, для збільшення видобутку слід прирощувати запаси, які в 2-3 рази 
будуть перевищувати щорічний видобуток вуглеводнів. 

 

• Успішність виявлення нових родовищ і покладів вуглеводнів на підготовлених 
об’єктах за даними пошуково-розвідувального буріння силами ДК 
"Укргазвидобування" доволі висока, складає за проаналізований період 1999 – 
2012 рр. в середньому 35% (медіанне значення розподілу). 

• В середньому по структурах, по яких проводиться пошукове, або розвідувальне 
буріння, виявляються 1,13 нових продуктивних об’єктів (нове родовище, або 
поклад). Співвідношення кількості відкритих родовищ до кількості виявлених 
нових покладів на об’єктах буріння в середньому дорівнює 0,5. Наведені дані 
були використані при розрахунках довгострокового прогнозу пошукового та 
розвідувального буріння на території Харківської області. 

 

Песимістичний та базовий сценарії прогнозу пошукового та 
розвідувального буріння на нафту і природний газ в Харківській 
області до 2040 р. 

 



• За офіційними даними на території Харківської області на даний час на 

державному балансі корисних копалин – близько 62 родовищ з балансовими 

запасами природного газу 367 млрд. м3, перспективні ж прогнозні ресурси 

оцінюються близько 800 млрд. м3. Тобто, навіть з врахування того, що ступінь 

підтверджуваності ресурсної бази вуглеводнів складає всього 20-30%, існують всі 

передумови розширювати на території області пошуково-розвідувальні роботи з 

метою суттєвого нарощування підготовленої ресурсної бази природного газу, 

конденсату і нафти. 

 

• На основі даних "Карти фонду структур Східного нафтогазоносного регіону 

України станом на 01.01.2013р." нами виконано розрахунок ресурсного потенціалу 

ВВ для двох областей: 

• По Харківській області нерозвіданих видобувних ресурсів (категорія С3 + Д) 650 

млн. т ум.п.; 

• По Донецькій області нерозвіданих видобувних ресурсів (категорія С3 + Д) 120 

млн. т ум.п. 

 



Песимістичний варіант прогнозу обсягів 

бурових робіт і приросту запасів 

вуглеводнів в Харківській області базується 

на тенденції, яка спостерігається в останні 

десятиліття щодо скорочення обсягів 

пошуково-розвідувальних робіт. Відповідно, 

зменшуються об’єми прирості запасів 

природного газу й нафти. З врахуванням 

виявленого тренду скорочення бурових 

робіт за 2004 – 2012 рр. нами 

прогнозується наступний песимістичний 

сценарій відносно об’ємів пошуково-

розвідувального, розвідувального буріння і 

приросту запасів ВВ до 2040 р. Слід 

відзначити, що враховується ймовірне 

поступове підвищення ефективності 

пошуково-розвідувальних робіт внаслідок 

удосконалення методів сейсморозвідки та 

інших методів наземної геофізики в 

майбутньому. Тому щорічна кількість нових 

відкритих родовищ і покладів за таким 

прогнозним сценарієм залишається 

незмінною:  



Прогнозні об’єми пошуково-розвідувального буріння 

свердловин на території Харківської області за базовим 

сценарієм на період 2016 – 2040 рр.:  



• Запропоновані об’єми буріння пошукових і розвідувальних свердловин 

на протязі тривалого періоду безумовно вимагають відповідне 

збільшення інших видів геологорозвідувальних робіт, в першу частину – 

детальної сейсморозвідки та сучасних методик, технологій та засобів 

обробки та інтерпретації геолого-геофізичної інформації. З врахуванням 

підвищення ефективності сейсморозвідки в майбутньому нами 

передбачається нарощування ефективності пошуково-розвідувального 

буріння. В той же час слід враховувати, що надра Харківської області 

вже добре вивчені на предмет наявності родовищ вуглеводнів; 

нарощування нових запасів нафти і газ тут має певні обмежені 

перспективи. 

 



• Обсяг нетрадиційного газу в усьому світі за приблизними оцінками становить близько 

40% від залишкових ресурсів. Близько 60% приросту природного газу очікується з 

нетрадиційних джерел, які в міру розвитку технологій демонструють упевнене 

зростання і складуть істотну частину світових поставок газу в середині XXI століття. 

• В східній частині Дніпровсько-Донецької западини, зокрема на території Харківської 

області значні перспективи приросту розвіданих видобувних запасів вуглеводнів 

пов’язують з наявністю величезних скупчень природного газу в ущільнених гірських 

породах з низькими фільтраційно-ємнісними характеристиками («tight gas»). Подібні 

поклади, або скупчення відносять до категорії нетрадиційних джерел вуглеводнів.  

 

• За даними академіка НАН України О.Ю. Лукіна, газонасичені слабопроникні породи 

мають широке розповсюдження в осадовому чохлі  в межах Дніпровсько-Донецької 

западини. Ще нерозвідані ресурси природного газу, пов’язаного з ущільненими 

гірськими породами – пісковиками і алевролітами, можуть в перспективі скласти 

головну частку приросту запасів вуглеводнів в регіоні. Доволі високі перспективи 

визначає наявність сланцегазових товщ у відкладах карбону (частково – девону), 

проте оцінити їх комерційну привабливість можливо лише під час активного та 

тривалого в часі пошуково-розвідувального буріння з одночасним випробовуванням 

перспективних товщ.  

Прогнозні об’єми пошуково-розвідувального буріння свердловин на 
території Харківської області за оптимістичним сценарієм на період 
2016 – 2040 рр.  

 



Фільтраційно-ємнісні характеристики звичайних та ущільнених 

порід-колекторів. Породи, що можуть вміщувати «tight gas». 



Виділення газонасичених пісковиків-колекторів в розрізі свердловини 

Коломацького родовища за даними геофізичних досліджень (ГДС): 



Приклад виділення ймовірного пласта ущільнених газонасичених 

пісковиків в розрізі свердловини Західно-Шебелинківської площі: 



 Для Харківської області пропонується наступний сценарій поступового 

збільшення обсягів буріння свердловин з метою пошуків та розвідки 

перспективних скупчень нетрадиційного газу (в ущільнених колекторах та 

можливо покладів центрально-басейнового типу). Слід зазначити, що 

пропонується буріння вертикальних пошуково-розвідувальних свердловин. 

Буріння горизонтальних стовбурів відбуватиметься на етапі буріння 

розвідувальних свердловин, та свердловин під дослідно-промислову 

експлуатацію виявлених перспективних об’єктів. Розрахунки мають доволі 

наближений прогнозний характер.  

Прогнозні об’єми буріння 

свердловин на території 

Харківської області при 

пошуках та розвідці покладів 

природного газу в ущільнених 

колекторах на період 2016 – 

2040 рр.  

- пошукові свердлловини 

- розвідувальні свердлловини 

- горизонтальні свердлловини 



• На даний час на території Дніпропетровської області виявлено низку 

перспективних структур (об’єктів), з якими пов’язують відкриття родовищ 

природного газу. Причому, частину ресурсів вуглеводнів відносять до так званого 

"традиційного" типу, частину – до покладів природного газу в ущільнених 

породах. 

• Слід відзначити, що результати геолого-геофізичних робіт на території області, 

буріння параметричних і пошукових свердловин свідчать в цілому про невисокі 

перспективи в цілому відносно виявлення в перспективі покладів і родовищ 

вуглеводнів як традиційного, так і нетрадиційного типу. Спостерігається значне 

ущільнення порід-колекторів з глибиною, що призводить до непромислових 

припливів вуглеводнів при випробовуваннях пластів (зокрема, на Артемівській, 

Новомечебилівській площах).  

• У зв’язку з складною соціально-політичною ситуацією в регіоні, прогнозування 

розвитку пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння на території 

Донецької області виконано нами обмежено, - в основними на прикладі 

виділених 5 об’єктів , - за песимістичним (варіант І) і базовим (варіант ІІ) 

сценаріями.  

Прогнозні (базові) об’єми буріння на виявлених перспективних 

об’єктах Донецької області до 2040р. 



• Фрагмент карти вивченості 
середнього карбону в ДДз за 
даними буріння свердловин з 
нанесеними перспективними 
структурами: 

• 1 – Торська, 

• 2 – Слов’янська, 

• 3 – Артемівська, 

• 4 – Констянтинівська, 

• 5 – Нікольська.  

За песимістичним сценарієм найбільш 

привабливими об’єктами щодо комерційного 

освоєння є Слов’янська та Торська площі. В них 

перспективно відкриття покладів природного газу й 

конденсату в колекторах традиційного типу. 

На Артемівській ділянці прогнозується наявність 

газу в ущільнених колекторах. Наявність подібних 

покладів нетрадиційного типу на даний час ще не 

доведена результатами пошукового та 

експлуатаційного буріння в ДДз.  



Прогноз пошуково-розвідувального 

буріння на вуглеводні в Донецькій 

області за песимістичним сценарієм 

(варіант І): 

За варіантом ІІ (базовий сценарій) за 

результатами пошуково-розвідувального 

буріння будуть відкриті поклади 

вуглеводнів на всіх найбільш 

перспективних ділянках області: 



• За прогнозною оцінкою УкрДГРІ в цілому по південно-східній частині ДДЗ 
початкові сумарні видобувні ресурси вуглеводнів складають близько 135 млн т. 
ум. палива, їх щільність становить 5–20 тис. т ум. палива/км2. Тому проведення 
ГРР в межах південно-східної частини ДДЗ є достатньо актуальним. 

 

• Буріння на нафту і газ проводилося в різні роки. У цілому з середини 1950-х до 
2010 р. в бурінні перебували Співаківська, Слов’янська, Волвенківська, 
Петрівська, Дробишевська, Новомечебилівська, Святогірська, Троїцька, 
Артемівська та інші площі. У 1989 р. за результатами буріння було відкрите 
Дробишівське газоконденсатне родовище. 

 

• В регіоні на даний час підготовлено більш, ніж 20 перспективних об’єктів на 
природний газ (нафту). За оптимістичним сценарієм пошуково-розвідувальні 
роботи на частині цих площ завершаться позитивними результатами буріння 
пошукових і розвідувальних свердловин. Так, приріст запасів відбудеться за 
рахунок розбурювання 5 попередньо розглянутих, додатково - двох 
перспективних площ – Дубравинської і Західно-Слов’янської,  а також – 
декількох нових площ з покладами традиційного і нетрадиційного (в основному) 
типів. 

Оптимістичний сценарій  прогнозу (варіант ІІІ) пошукового та 

розвідувального буріння на виявлених перспективних об’єктах 

Донецької області до 2040р. 



Прогнозні об’єми буріння свердловин на перспективних площах за 

оптимістичним сценарієм на території  Донецької області на період 

2016 – 2040рр. 



Прогнозні об’єми буріння пошукових і 

розвідувальних свердловин за 

песимістичним, базовим і 

оптимістичним сценаріями на 

території  Харківської області на 

період 2016 – 2040рр.: 

Прогнозні об’єми буріння пошукових, 

розвідувальних і експлуатаційних 

свердловин за песимістичним, базовим і 

оптимістичним сценаріями на території  

Донецької області на період 2016 – 

2040рр.: 



Дослідження тривають 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


