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АНОТАЦІЯ 

Рева М.В. Геолого-економічна оцінка супутньо-пластових вод 

нафтових і газових родовищ Східного нафтогазового регіону України як 

цінної гідромінеральної сировини. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за 

спеціальністю 04.00.19 – «Економічна геологія». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченко, МОН України, Київ, 2018. 

Захист дисертаційного дослідження відбудеться у спеціалізованій вченій 

раді Д 26.001.32 ННІ «Інститут геології» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

Зміст дисертації. Сучасний стан розробки більшості нафтових і газових 

родовищ світу характеризується значним видобутком разом з вуглеводневою 

сировиною супутньо-пластових вод (СПВ). Вміст СПВ в загальному об’ємі 

видобутого флюїду коливається в межах 80-90%. 

Вміст СПВ у видобутій емульсії Східного нафтогазового регіону (НГР) 

України не є винятком. За змістом і концентраціям хімічних компонентів такі 

води можна розглядати як гідромінеральну сировину (ГМС). Наприклад, 

концентрації мікрокомпонентів на Кобзівському газоконденсатному родовищі в 

пластових водах карбону наступні: Брому - від 335 до 750 мг/дм3, Йоду - 20-35 

мг/дм3, Бору - близько 60 мг/дм3, також в водах присутні і інші компоненти, що 

мають високі концентрації. Для більшості родовищ Східного НГР такі геохімічні 

характеристики вод нафтових і газових родовищ є типовими. 

Дисертаційне дослідження з обраної тематики є актуальним оскільки СПВ, 

що видобуваються на нафтових і газових родовищах мають негативний 

економічний і екологічний характер. Високий ступінь мінералізації СПВ при їх 

прориві, скиданню і розливах негативно впливає на навколишнє середовище. 

Автором визначено ряд негативних економічних чинників на які впливає 

видобуток СПВ, які виражаються в збільшенні собівартості видобутку нафти і 
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газу, а також наступних витрат на утилізацію та подолання негативних наслідків 

спричинених впливом СПВ на навколишнє середовище. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню СПВ нафтових і газових 

родовищ Східного нафтогазового регіону України як гідромінеральної сировини. 

Результати дослідження підпадають під вирішення задач «Загальнодержавна 

програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року». 

В роботі визначені основні хімічні компоненти, що містяться в СПВ 

досліджуваного регіону і мають промислову цінність згідно з існуючими 

технологіями переробки. З метою раціонального освоєння СПВ як 

гідромінеральної сировини визначені основні критерії щодо накопичення 

вихідної інформації для проведення геолого-економічної оцінки (ГЕО) запасів. 

У дисертації обґрунтовано перспективність використання СПВ як 

гідромінеральної сировини. Згідно з підібраною технологією переробки 

розрахована вартість хімічних компонентів, що містяться в СПВ Леляківського, 

Чутівського та Кобзівського родовищ. Автором запропоновано методичний 

підхід до проведення ГЕО ППВ як гідромінеральної сировини. 

У дисертації отримали подальший розвиток дослідження з узагальнення 

геохімічних особливостей мікрокомпонентного складу пластових і СПВ 

нафтових і газових родовищ Східного нафтогазового регіону України з метою 

використання їх як гідромінеральної сировини. Такий висновок обумовлений 

підвищеними концентраціями Бору, Йоду, Магнію, Калію, Стронцію, Літію та 

інших компонентів. 

Автором проведено наукову систематизацію критеріїв і факторів, які 

доцільно враховувати при ГЕО СПВ як гідромінеральної сировини. Основними 

критеріями є концентрація хімічних компонентів, об’єми видобутку СПВ, час 

розробки родовищ. 

У дисертації вперше розрахована, на прикладах Леляківського, 

Кобзівського і Чутівського родовищ, прогнозна вартість видобутих з СПВ 

хімічних компонентів відповідно до використаної технологією переробки. 

Розрахована вартість хімічних компонентів і їх сполук в одному кубічному метрі 
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СПВ. Так, для Леляківського родовища вона становить 201 грн., Чутівського - 

720 грн., Кобзівського - 550 грн. 

Автором, на прикладі Леляківського родовища, вперше запропоновано 

методичний підхід до проведення ГЕО компонентів, що містяться в СПВ, згідно 

з чинних нормативних документів. Запаси корисних компонентів і їх 

класифікаційний код, що містяться в СПВ Леляківського родовища згідно 

терміну експлуатації в 25 років становлять: Брому - 8219,6 т., код - 1.2.2; Магнію 

- 66023 т., код - 1.2.2; Літію - 352 т., код - 2.2.2; Йоду - 149 т., код - 2.2.2; Бору - 

404,5 т., код - 2.2.2.  

Практичне значення дисертації полягає в тому, що показана доцільність і 

перспективність використання СПВ як нового виду сировини для промисловості, 

що дозволяє значно розширити ресурсну базу країни. Наведено основні критерії, 

за якими слід керуватися при проведенні ГЕО СПВ. В роботі запропонована 

оптимальна технологія переробки (освоєння) СПВ, що дозволить з мінімальним 

впливом на навколишнє середовище видобувати Бром, Йод, Магній, Літій і Бор. 

Використання СПВ як гідромінеральної сировини буде приносити 

нафтовидобувних компаній додатковий дохід. Використання СПВ також 

дозволяє відновити старі нафтовидобувні свердловини, які були виведені з 

експлуатації через високі ступені обводнення. 

Ключові слова: Супутньо-пластові води, гідромінеральна сировина, 

мікрокомпоненти, нафтове та газове родовище, Східний нафтогазовий регіон 

України, геолого-економічна оцінка. 
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ABSTRACT 

 

Reva M.V. The geological and economic assessment of produced waters of 

oil and gas fields of Eastern oil and gas field region of Ukraine as a valuable hydro-

mineral raw material. – The manuscript. 

PhD thesis in Legal Sciences (Doctor of Philosophy), special field 04.00.19 – 

Economic geology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The presentation of the dissertation will be at the Specialized Academic Council 

of the Institute of Geology of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 

2019. 

In recent times, the majority of the oil and gas fields exploitation worldwide is 

characterized by significant extraction, along with hydrocarbon raw materials of 

produced water (PW). The content of the PW in the total volume of the extracted fluid 

varies between 80 and 90%. 

The content of the PW in the extracted emulsion of the Eastern oil and gas region 

(OGR) of Ukraine is not an exception. According to the content and abundance of 

chemical components, these waters can be considered as hydromineral raw material 

(HRM). For instance, the abundance of microcomponents in the Kobzovsky gas 

condensate field in the reservoir waters of carbon is as follows: Bromium - from 335 

to 750 mg / dm3, Iodine – from 20 to 35 mg / dm3, Boron - about 60 mg / dm3, and the 

other components with high concentrations. For the greater part of the Eastern OGR 

fields the latter geochemical characteristics of the waters of oil and gas fields are 

typical. 

The research is relevant from the viewpoint that PW extracted from oil and gas 

fields have a negative impact on both the economy and environment. Accordingly, the 

high degree of mineralization of the PW during the breakthrough, dumping and spill 

negatively affects the environment. The author identifies a number of negative 

economic factors influenced by the PW exraction, which increase the cost of oil and 

gas production, as well as the subsequent costs of utilization and overcoming the 

negative effects of the PW impact on the environment. 
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The thesis focuses on studying the oil and gas fields of the Eastern OGR of 

Ukraine for hydromineral raw material. The findings of the research fall within the 

scope of the key points of the "National Program for the Development of the Mineral 

Resources of Ukraine until 2030". During the research the main chemical components 

are identified, which are contained in the PW of the research area and have a 

commercial value in accordance with existing processing technologies. For the purpose 

of the efficient exploitation of the PW as a hydromineral raw material, the principal 

criteria for the accumulation of initial information for conducting geological and 

economic assessment (GEA) of the mineral resources are established. The dissertation 

substantiates the prospect of using PW as a hydromineral raw material. According to 

the selected processing technology, the cost of chemical components contained in the 

PW of Lelyakivsky, Chutovsky and Kobzovsky deposits are calculated. The author 

proposes a methodical approach to conducting GEA PW as a HRM. 

The research deals with the generalization of the geochemical characteristics of 

the microcomponent composition of reservoir and PW of oil and gas fields of the 

Eastern OGR of Ukraine with the aim of using them as hydromineral raw materials. 

The latter conclusion is due to increased concentrations of Boron, Iodine, Magnesium, 

Potassium, Strontium, Lithium and other components. 

The author carried out a systematization of criteria and factors which should be 

taken into account during GEA of PW as a HRM. The main criteria are the 

concentration of chemical components, volumes of PW extraction and the time of  the 

deposits exploitation. 

During the research, for the first time, the prediction of the costs of chemical 

components extracted from PW according to the technology used for processing on the 

examples of Lelyakivsky, Kobzevsky and Chutovsky fields is made. The cost of 

chemical components and their compounds are calculated for a single cubic meter of 

PW. Accordingly, the cost for Lelyakovsky deposit equals 201 UAH, Chutovsky - 720 

UAH and Kobzevsky - 550 UAH. 

A methodical approach to conducting GEA of the components contained in PW 

in accordance with the current normative documents is proposed for the first time, on 
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the example of Lelyakovsky deposit. The mineral resources of the valuable 

components and their classification code contained in the PW of Lelyakovsky deposit, 

according to the exploitation period of 25 years, are as follows: Bromium - 8219.6 tons, 

code 1.2.2; Magnesium - 66023 tons, code - 1.2.2; Lithium - 352 tons, code - 2.2.2; 

Iodine - 149 tons, code - 2.2.2; Boron - 404.5 tons, code - 2.2.2. 

The practical significance of the dissertation lies in expediency and feasibility of 

using PW as a new type of raw material for industry, which allows to significantly 

expand the reserves of the country. The main criteria which should be followed when 

conducting GEA PW are described. The research proposes the optimal technology for 

the processing (exploitation) of the PW, which allows Bromium, Iodine, Magnesium, 

Lithium and Boron extraction with minimal impact on the environment. Using the PW 

as a hydromineral raw material brings extra revenue for oil companies and also allows 

the recovery of old oil wells which have been decommissioned due to high levels of 

flooding. 

Keywords: produced water, hydro-mineral raw material, micro-components, oil 

and gas field, Eastern oil and gas region, geological and economic assessment. 
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Статті у наукових фахових виданнях України та наукометричних базах даних 

1. Рева М.В. Солеутворення при видобутку нафти та вплив на нього 

гідрогеологічних умов / Д.Ф. Чомко, М.В. Рева // Вісник Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія Геологія-Географія-

Екологія. —  2014. — №41 (1128). — С. 83–87. (Особистий внесок здобувача: 

автором визначено основні солі, фактори та умови їх осадження із води).  

2. Рева М.В. Супутньо-пластові води в Східному нафтогазовому 

регіоні України як джерело небезпеки або цінний ресурс / М.В. Рева // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. — 

2016. — 1(72). — С. 81–85. (Особистий внесок здобувача: автором 

проаналізований вплив СПВ на навколишнє природне середовище, визначено, що 

через підвищені вмісти мікрокомпонетів ці води слід розглядати як 

гідромінеральну сировину). 

3. Рева М. Супутньо-пластова вода нафтових родовищ як 

гідромінеральна сировина / Д. Чомко, М. Рева, О. Диняк// Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. —2016. — 4(75). 

— С. 77-81. (Особистий внесок здобувача: автором визначено основні хімічні 

компоненти, що підпадають під промислову розробку на Рибальському, 
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Скорочення та терміни 

ВНК – Водонафтовий контакт 

ГНК – Газонафтовий контакт 

ВГК – Водогазовий контакт  

НГР – нафтогазовий регіон 

СНГР – Східний нафтогазовий регіон 

СНГРУ – Східний нафтогазовий регіон України 

СПВ – Супутньо-пластова вода 

ДДЗ – Дніпровсько-Донецька западина 

ДДАБ – Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн 

ДДА –Дніпровосько-Донецький авлокоген 

ГДК – Гранично допустимі концентрації 

ГМС – Гідромінеральна сировина 

ТЕО – техніко-економічне оцінка 

ГЕО – геолого-економічна оцінка 

МСБ – мінерально-сировинна база 

ППТ – підтримка пластових тисків 

НПС – навколишнє природне середовище 

у.о.(умовні одиниці) – еквівалент доларів США за курсом валют станом на 

29.01.2018 на рівні 26,5 грн. 

Терміни 

Пластова вода – вода, що циркулює разом із нафтою та газом у пласті колекторі 

[101].  

Супутньо-пластова – вода, що піднімається на поверхню разом з нафтою і газом 

під час їх видобування [95]. 

Флюїд (пластовий флюїд) – газ, нафта, пластова вода або їх суміші, якими 

насичено гірські породи [103] 
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Флюїдонос – геодинамічна пориста або тріщинувата літологічна одиниця, що 

вміщає в порах та тріщинах флюїд. Флюїдонос може бути водоносним 

горизонтом, колектором нафти і газу, різновид флюїдоносу залежить від типу 

флюїду [101, 103, 25].  

Флюїдотрив – регіонально або локально витримана товща порід, що не 

пропускає через себе флюїди (або розчини)[25]. 

Промислові води – це підземні води, що містять корисні компоненти в 

кількостях, при яких вилучення їх для подальшого промислового використання 

є економічно доцільним [106]. 
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ВСТУП 

Актуальність. Сучасний стан розробки нафтових і газових родовищ 

характеризується значним видобутком разом із нафтою води (супутньо-пластова 

вода(СПВ). Відсотковий вміст видобутої СПВ у загальному об’ємі видобутого 

флюїду коливається в межах до 80-90%, в залежності від терміну експлуатації 

родовища. В Україні щорічно видобувається близько 3,7 млн. м3 нафти, 

відповідно до відсоткового співвідношення, разом із нафтою видобувні компанії 

щорічно видобувають близько 20 млн. м3 СПВ. В світі щоденно видобувається 

близько 33 млн. м3 СПВ.  

СПВ потрапляють на денну поверхню разом із нафтою у вигляді емульсії. 

Далі емульсія проходить цикл сепарації, де відбувається відділення води від 

нафти. Після цього СПВ практично не мають ніякого господарського значення. 

Навпаки вони стають витратною складовою видобувних компаній. Це пов’язано 

з тим, що видобувні компанії мають витрачати кошти на утилізацію СПВ. Так, 

витрати видобувних компаній на утилізацію СПВ коливаються в межах від 31 

цента до 3,14 у.о. за один м3. При цьому щорічно на таку утилізацію в світі 

витрачається близько 40 млрд. у.о. 

Процес видобутку СПВ для нафтовидобувних компаній є витратною 

складовою з економічної точки зору. Оскільки процес збільшення видобутку 

СПВ при розробці покладу зменшує об’єми товарної продукції та збільшує 

витрати на утилізацію СПВ. Як наслідок, це призводить до зростання 

собівартості видобутку нафти. 

Крім негативного економічного ефекту СПВ мають вплив і на екологічний 

стан. За рахунок того, що СПВ мають високі ступені мінералізації та  при 

потраплянні у ґрунтові водоносні горизонти та ґрунтово-рослинний шар 

викликають їх забруднення, що проявляється у вигляді засолення. Також 

засолення водоносних горизонтів унеможливлює їх використання для питного та 

господарського водопостачання, а засолення ґрунтів призводить до зміни їх 

властивостей, в тому числі зменшення їх родючості та відповідно зменшує 

ресурсний потенціал агропромислового комплексу. Такий вплив СПВ на 
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навколишнє природне середовище (НПС) в подальшому викликає негативні 

економічні наслідки. 

Для переведення СПВ в економічному відношенню із витратної частини в 

дохідну, а також зменшення їх впливу на екологію, необхідно надати цим водам 

господарського призначення. Пропонується, за рахунок того, що в СПВ 

нафтових та газових родовищ розчинена велика кількість хімічних компонентів 

із концентраціями, що дозволяють їх рентабельне промислове вилучення 

розглядати ці води як гідромінеральну сировину (ГМС).  

СПВ нафтових і газових родовищ незалежно від геолого-гідрогеологічних 

умов розташування родовищ мають певні закономірності щодо їх хімічного 

складу. Не дивлячись на те, що кожне окремо взяте родовище відрізняється від 

інших, але загальна характеристика зберігається. Так, СПВ цих родовищ мають 

високі ступені мінералізації від 6,5 г/дм3 і більше, подекуди зустрічаються 

розсоли та ропи. За макрокомпонентним складом це води хлоридного 

Кальцієвого та хлоридного Натрієвого типів, відповідно з високим вмістом 

макрокомпонентів, а саме  Хлору, Кальцію, Натрію, Магнію. СПВ характерний 

підвищений вміст таких мікрокомпонентів як Йод, Бром, Бор та Амоній. Проте, 

на деяких родовищах у СПВ зустрічаються високі концентрації таких 

компонентів як Літій, Стронцій, Барій та інші. 

СПВ Східного нафтогазового регіону (НГР) України за характеристикою 

хімічного складу не є виключенням. Так, наприклад, мінералізація вод, що 

оточують поклади нафти та газу у колекторах карбону Східного НГР коливається 

в середньому від 127 до 252 г/дм3. Наприклад, концентрації мікрокомпонентів на 

Кобзівському газоконденсатному родовищі у пластових водах карбону 

наступний: вміст Брому коливається від 335 до 750 мг/дм3, Йоду – 20 – 35 мг/дм3, 

Бору – близько 60 мг/дм3, також у водах присутні і інші компоненти, що мають 

високі концентрації. Для більшості родовищ Східного НГР такі геохімічні 

характеристики вод нафтових і газових родовищ є типовими. За вмістом і 

концентраціями хімічних компонентів, що притаманні СПВ дослідного 

нафтогазового регіону, ці води можна розцінювати як ГМС. 
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При вивченні СПВ як ГМС доречно скористатися досвідом освоєння 

високомінералізованих вод та роп із солоних озер як найбільш освоєного ресурсу 

ГМС. На сьогодні із ГМС видобувають такі хімічні компоненти та їх сполуки, як 

Йод, Бром, Літій, Бор, Стронцій, Вольфрам, Гафній, Магній, Калій, Натрій та 

інші. Серед цих елементів особливу увагу привертають Йод, Бром та Літій, 

оскільки вони в основному видобуваються із ГМС.  

В СПВ Східного НГР Йод та Бром присутні в кількостях, що дозволяє їх 

технічно та економічно раціональний видобуток. Також в СПВ із рентабельними 

концентраціями присутні і хімічні елементи, що підпадають під завдання 

«Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на 

період до 2030 року», наприклад, Літій, Вольфрам, Гафній. 

Хоча в СПВ Східного НГР України присутні хімічні компоненти в 

кількостях, що дозволяють їх ефективний видобуток, вони як сировина не 

використовуються. Крім того, ці води як сировина взагалі є маловивченими з 

наукової точки зору. Основним завданням дисертаційного дослідження є 

обґрунтування СПВ Східного НГР України як потенційних ресурсів ГМС. 

Також, не менш важливим завданням є визначення критеріїв та проблем 

пов’язаних з якісним проведенням ГЕО СПВ як ГМС. Це в подальшому  

визначить наукове спрямування досліджень СПВ як цінного ресурсу.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі гідрогеології та інженерної геології 

ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в рамках держбюджетної теми НДР № 16БП049-02 «Наукові засади 

передумов нафтогазоносності сланцевих товщ і складнопобудованих порід-

колекторів», № державної реєстрації 0116U004829.  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідити СПВ Східного 

НГР України як перспективного виду ГМС для видобутку цінних хімічних 

компонентів. 

Досягнення цієї мети передбачає вирішення  таких завдань: 
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1. зробити аналіз геохімічних особливостей пластових вод нафтових і 

газових родовищ;  

2. вивчити існуючі варіанти утилізації СПВ з урахуванням їх 

економічного ефекту для видобувних компаній та впливу на навколишнє 

природне середовище (НПС);  

3. обґрунтувати доцільність утилізації СПВ шляхом використання її як 

вторинної сировини та підібрати оптимальну технологію переробки для СПВ 

Східного НГР України; 

4. проаналізувати існуючі інструкції та методики проведення ГЕО СПВ 

як ГМС, визначити основні напрями і критерії з метою проведення ГЕО СПВ; 

5. обґрунтувати економічну перспективність використання 

нафтогазовидобувними компаніями СПВ як ГМС з врахуванням існуючих норм 

щодо оподаткування таких вод згідно з податковим кодексом України; 

6. виконати прогнозну оцінку вартості СПВ на прикладі Леляківського, 

Чутівського та Кобзівського родовищ; 

7. запропонувати методику проведення ГЕО запасів хімічних 

компонентів у СПВ, зробити ГЕО запасів та класифікувати запаси хімічних 

компонентів в СПВ на прикладі Леляківського родовища.  

Об’єкт дослідження – СПВ нафтових та газових родовищ Східного 

нафтогазового регіону України. 

Предмет дослідження – геохімічні особливості  СПВ нафтових та газових 

родовищ Східного нафтогазового регіону України. 

Методи дослідження – аналіз і узагальнення фондових і опублікованих 

матеріалів щодо геохімічного складу СПВ Східного НГР з використанням 

математико-статистичних та геоінформаційних методів. При виконанні 

дисертаційної роботи автор спирався на теоретичні положення та прикладні 

розробки вітчизняних та зарубіжних вчених щодо проведення ГЕО СПВ, а також 

керувався вимогами діючих нормативних документів ДКЗ України у сфері 

оцінки запасів. 
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Наукова новизна отриманих результатів. На підставі збору, 

систематизації та комплексного аналізу попередніх досліджень і досліджень 

проведених особисто автором щодо геохімічних особливостей 

мікрокомпонентного складу пластових та СПВ нафтових та газових родовищ 

Східного НРГ України отримані наступні результати: 

1. подальшого розвитку набули дослідження з узагальнення 

геохімічних особливостей мікрокомпонентного складу пластових та СПВ 

нафтових та газових родовищ Східного НРГ України з метою використання цих 

вод  як ГМС, через підвищені концентрації Бору, Йоду та Магнію;  

2. виконано систематизацію критеріїв та факторів, які доцільно 

враховувати при ГЕО СПВ як ГМС, до основних належать концентрація 

хімічних компонентів, об’єми видобутку СПВ, термін розробки родовищ та інші.  

3. вперше розраховано на прикладах Леляківського, Кобзівського та 

Чутівського родовищ, прогнозну  вартість видобутих з СПВ хімічних 

компонентів  відповідно до обраної технології переробки; 

4. вперше запропоновано методичний підхід проведення ГЕО 

компонентів, що містяться в СПВ згідно діючих нормативних документів, на 

прикладі Леляківського родовища.  

Практичне значення одержаних результатів. В дисертації обґрунтовано 

доцільність та перспективність використання СПВ як нового виду сировини для 

промисловості, що дасть змогу значно розширити ресурсну базу країни. 

Оскільки СПВ є новим видом ресурсів, то в роботі наведено основні 

напрями, якими слід керуватися при проведені ГЕО СПВ. 

У роботі запропоновано оптимальну технологію переробки (освоєння) СПВ 

Східного НГР України. Обрана технологія дозволить з мінімальним впливом на 

навколишнє природне середовище (НПС) вилучати в комплексі з СПВ такі 

хімічні компоненти, як Бром, Йод, Магній, Літій та Бор. 

В роботі відповідно до Податкового кодексу України запропоновано 

рентну плату за використання СПВ як ГМС, прирівняної до промислових вод. А 

також можливе зменшення рентних ставок з 14 та 29 % до 2 % за видобуток 
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вуглеводнів за умови освоєння на цих родовищах СПВ. Використання СПВ як 

ГМС має зацікавити нафтогазовидобувні компанії у інвестуванні коштів у 

вивчення та освоєння цього виду ресурсів. У подальшому це сприятиме 

рентабельній експлуатації нафтовидобувних свердловин на родовищах із 

високими ступенями обводнення. 

Особистий внесок здобувача – визначено та проаналізовано літературні 

джерела за темою дослідження; зібрано та проаналізовано фондові матеріали за 

тематикою геологічних досліджень; зібрано та статистично опрацьовано 

первинний матеріал щодо геохімічних властивостей пластових і супутньо-

пластових вод.  

Автором підібрана та перерахована згідно ринкових умов України вартість 

використання технології переробки СПВ. 

В роботах [63;64] обґрунтовано позитивний економічний ефект для 

нафтогазовидобувної галузі при використанні СПВ. Автором розрахована 

прогнозна вартість СПВ Леляківського, Чутівського та Кобзівського родовищ. 

Особисто автором запропоновано підхід до оцінки запасів супутньо-

пластових вод, не як для родовищ, а як до окремого виду ресурсів промислових 

вод. 

Апробація роботи – Основні результати дослідження доповідалися та 

обговорювались на щорічних звітах кафедри гідрогеології та інженерної геології, 

а також на семінарах кафедри із запрошенням науковців інших кафедр. 

Окремі розділи дисертаційного дослідження представлялись та 

обговорювалися на наукових конференціях: «Проблеми гідрогеології на 

сучасному етапі, Харків 2014 рік»; «Актуальні проблеми гідрогеології, Харків 

2015 рік», «VІ Всеукраїнська наукова конференція-школа «Сучасні проблеми 

геологічних наук», Київ 2016 рік»; «Міжнародній конференції «Геоінформатика: 

теоретичні та прикладні аспекти», Київ 2016 рік», «Актуальні проблеми 

гідрогеології, Харків 2016 рік», «Географические аспекты устойчивого развития 

регионов: Международная научно-практическая конференция: Международная 

научно-практическая конференція Гомель 2017», Актуальні питання наук про 
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Землю: погляд молоді: Наукова конференція студентів і аспірантів, Харків 

2017», XVІI міжнародна конференція "Геоінформатика 2018: теоретичні та 

прикладні аспекти». 

Публікації – за темою дослідження було опубліковано 15 друкованих праць, 

в тому числі 5 наукових статей у фахових виданнях України, з яких 4 статті 

опубліковані у виданнях, що входять до міжнародної науковометричної бази 

Web of Science, одні тези включені до міжнародної науковометричної бази 

Scopus. 

Структура та обсяг роботи – робота складається з вступу, п’яти розділів, 

висновків та списку використаних джерел. Дисертаційну роботу викладено на 

126 сторінках тексту, використано літератури 111 найменування, 4 додатків, 

містить 18 рисунків, 18 таблиць. Загальний обсяг дисертації 148 сторінок. 

Автор висловлює щиру подяку науковому керівнику кандидату 

геологічних наук, доценту Чомку Д.Ф. за постійну увагу, настанови та важливі 

зауваження при виконанні роботи. Автор висловлює велику подяку за 

консультації, цінні поради та підтримку доктору геологічних наук, професору, 

директору ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка Михайлову В.А., завідувачу кафедри гідрогеології та 

інженерної геології, доктору геологічних наук, професору Кошлякову О.Є. та 

кандидату геологічних наук, доценту Курило М.М. Автор щиро вдячний 

співробітникам кафедри кафедри гідрогеології та інженерної геології ННІ 

«Інститут геології» за підтримку та допомогу під час проведення прикладних 

досліджень дисертаційної роботи. Особливу подяку автор висловлює директору 

ДП «УКРНАУКАГЕОЦЕНТР» Голубу П.С. та співробітникам департаменту 

екології, гідрогеології, вивчення та прогнозу термобаричних умов. 
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РОЗДІЛ 1 

ГЕОЛОГІЧНІ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СХІДНОГО 

НАФТОГАЗОВОГО РЕГІОНУ. ГІДРОДИНАМІЧНІ ТА ГІДРОХІМІЧНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАСТОВИХ ВОД НАФТОГАЗОВИХ КОМПЛЕКСІВ 

1.1. Історія гідрогеологічних досліджень Східного нафтогазового 

регіону України 

Перші відомості про води нафтогазових родовищ Східного нафтогазового 

регіону (СНГР) були представлені К. І. Маковим ще в 1937 році[11]. Ці води були 

отримані з невеликих глибин приштокових зон Роменського соляного штоку, 

вони не мали високої мінералізації тож подальше і вивчення і встановлення 

закономірностей із покладами нафти та газу не представляли наукового інтересу. 

Після Макова вивченням гідрогеології нафтогазових горизонтів з 

використанням проб води глибокозалягаючих водоносних горизонтів займалися 

з 50-х років XX ст. такі вчені як : Е.Є. Лондон, Ю.С. Застежко, А.С. Тердовідова, 

В.А. Терещенко. Ці автори встановили основні особливості будови глибоких 

водоносних горизонтів, особливості сольового, мікрокомпонентного та газового 

складу підземних вод. В роботах цих авторів вже з наукової точки зору були 

описані певні особливості врахування гідрогеологічної інформації при 

проведенні пошуково-розвідувальних робіт на нафту та газ [83]. 

Період найінтенсивнішого вивчення припав на 60-70 ті роки. В ці роки Є.С. 

Гавриленко займався вивченням питань щодо гідродинамічних показників 

нафтогазоносності. Численні роботи Л.К. Гуцало та В.А. Кривошеї були 

спрямовані на оцінку можливості використання різних компонентів складу 

підземних вод, як показників нафтогазоносності при розвідці нових родовищ. 

Л.І. Швая в цей період займалася вивченням сольового складу вод 

нафтогазоносних горизонтів та їх гідродинаміки. Також активно займалися 

вивченням гідрогеології нафтогазових родовищ К.Н. Варава, І.Ф. Вовк, 

Г.Н. Негода, М.П. Єлісєева та інші[83]. В цей період основна робота науковців 

була спрямована на дослідження геохімічних особливостей підземних вод 

нижнього гідрогеологічного поверху. Автори за рахунок цих особливостей 
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розвивали дослідження щодо походження цих вод, джерел надходження та 

накопичення у цих водах хімічних компонентів. Зокрема М.П. Єлісєєва 

досліджувала фактори та закономірності накопичення Йоду та Брому у 

пластових водах нафтових родовищ нижнього гідрогеологічного поверху [83]. 

В період з середини 70 та 80 роки відбувалось буріння глибоких 

розвідувальних свердловин, глибина яких досягала позначок 4,5 – 6 км, як 

результат використання такого буріння була зібрана та опрацьована інформація 

щодо геохімічних, гідродинамічних та термобаричних умов, яка була 

представлена в роботах Б.І. Нудика, В.А. Кривошеї, В.А. Терещенка  та 

інших[16,14,83]. Ці роботи в основному були зосереджені на дослідження 

термобаричних умов та їх впливу на формування і руйнування покладів нафти і 

газу. 

Період 1990 – 2000 років характеризується пошуково-розвідувальним 

бурінням на нафту та газ в Дніпровсько-Донецькій западині (ДДЗ) спрямованого 

на освоєння нових родовищ та пасток, які знаходяться на значних глибинах. Це 

також провокувало гідрогеологічне вивчення глибокозалягаючих водоносних 

горизонтів, основні дослідники цього періоду: В.А. Терещенко, В.А. Кривошея, 

А.В. Кузніченко, В.Н. Лебедєв та інші. В.А. Терещенко запропонував схему 

формування розсолів Прип’ятсько-Дніпровсько-Донецького прогину, в якій 

показано наявність в регіоні седиментогенних розсолів первинних басейнів 

різної солоності. На основі чого розроблена гідродинамічна модель басейна, в 

якій було визначено місце і роль різних типів гео-гідродинамічних систем[83].  

На сьогоднішній день активно вивченням питань нафтогазової гідрогеології 

ДДЗ займаються В.А. Терещенко, В.Г. Суярко, В.В. Самойлов, 

Д.К. Нємець[82,80,70,46,83]. Вчені займаються переважно гідрогеологічними 

дослідженнями термобаричних умов, вивчають умови формування, накопичення 

та міграції деяких мікрокомпонентів у пластових водах нафтових і газових 

родовищ. 

Дослідження щодо можливості промислового освоєння СПВ в Україні 

практично не проводилися. На сьогоднішній день можна зустріти одиничні 
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наукові праці Н. Кучманчича де йдеться про можливий видобуток Йоду на 

родовищах Західного нафтогазового регіону. В.Г. Суярко та О.В. Гаврилюк в 

деяких своїх роботах роблять припущення, щодо можливості промислового 

видобутку Брому із високомінералізованих вод [63,82,83]. В роботи Мєхтєєва та 

Гаджиєва зроблено ГЕО корисних компонентів в СПВ нафтових родовищ 

Апшейронського півострова (Азербайджан) [44].   

1.2. Геологічні умови Східного нафтогазового регіону України 

Східний нафтогазоносний регіон охоплює Дніпровсько-Донецьку 

западину (ДДЗ), північну частину Складчастого Донбасу та смугу південного 

схилу Воронезької антеклізи. Адміністративно регіон розміщений у межах 

Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, 

Донецької та Луганської областей, і займає площу 101,8 тис. км2[25]. 

Основні потенційні ресурси нафти та газу даного регіону приурочені до 

відкладів в ДДЗ. 

Дніпровсько-Донецька западина є типовим авлокогеном (Дніпровсько-

Донецький авлокоген (ДДА), який утворився в наслідок рифтогенно-

авлокогенних процесів[66].  

Рифтові процеси в ДДЗ беруть свій початок в рифеї. Рифтогенний період 

поділяється на два основні цикли (періоди) розвитку. Перший розпочався в рифеї 

і тривав до пізньофранківського віку. Другий почався одразу після першого і 

тривав до середнього візе. Рифтогенез ДДЗ можна поділити на декілька стадій: 

Передавлокогенна, Авлокогенна, Синеклізно-міогеосинклінальна. 

Передавлокогенна стадія (D2-D2fr1) почалась в ейфельський вік середнього 

девону після тривалої перерви в осадконакопиченні і руйнування утворень 

Сарматського щита. Характеризується просіданням поверхні і виникненням 

глибинних розломів, що активізували вулканічну діяльність[25]. 

Авлокогенна стадія (D2fr2-C1t-v1) включає три етапи: девонський 

(задонсько-єлецький), девонсько-кам’яновугільний (лебедянько-руденківський) 

кам’яновуільний (турнейсько-нижньовізейський). Це була найактивніша 

тектонічна стадія, що відбивалась в мозаїчному характері зміни потужностей 
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окремих товщ, їх літофацій, у різноманітності речовинного складу порід, 

бурхливої вулканічної діяльності на території всієї западини[25]. 

Синеклізно-міогеосинклінальна стадія (C1v2-P) поділяється на три етапи: 

верхньовізейсько-серпуховський, середньокам’яновугільний, верхньокам’яно-

вугільно-пермський. Характеризується відкладами, яким притаманна літолого-

фаціальна витриманість у наслідок їх накопичення в єдиному Дніпровсько-

Донецькому сидиментаційному басейні[13]. 

В процесі рифтогенно-авлокогенних процесів в грабені була утворена 

потужна товща відкладів, яка збільшується від бортів і до приосьової зони, 

потужність яких подекуди сягає більше 10 км[14,25]. 

Дніпровсько-Донецький рифтоген виповнений потужною товщею осадових 

порід від середньодевонських до четвертинних включно. Для них характерний 

різноманітний літологічний склад і широкий набір фаціальних утворень від 

відкрито морських до лагунних і континентальних. Кристалічний фундамент 

ДДЗ глибоко занурений під потужну товщу осадових утворень, які в осьовій 

частині западини — Дніпровсько-Прип’ятському гребені – сягають 5–6 км. 

Осадова товща складена породами герцинського і кімерійсько-альпійського 

поверхів[68]. 

Герцинський структурний поверх представлений різноманітними за 

генезисом і складом породами, які розподілені за формаціями галогенна 

середнього і верхнього девону (D2–D3), вугленосна нижнього і середнього 

відділів кам’яновугільної системи (С1–С2), теригенна різнобарвна верхнього 

відділу кам’яновугільної системи (С3), галогенно-карбонатна нижньої пермі (P1), 

теригенна червоноколірна верхньої пермі-нижньої юри (P2-J1)[25]. 

Девонські відклади виявлені у грабені та в межах усіх його тектонічних зон, 

де вони розкриті в інтервалі глибин 0,5–5,5 км, є складнозбудованим 

поліфаціальним комплексом вулканогенних, соляних, карбонатних, теригенних 

сіро- та червоноколірних формацій загальною товщою до 7,5–7,8 км[8-10].  

Галогенна формація середнього і верхнього девону представлена товщею 

(до 3 км) теригенних  галогенних відкладів з інтрузіями та прошарками 
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ефузивних порід. У складі формацій переважають потужні пласти кам’яної солі, 

гіпсів та ангідритів, що інколи чергуються пісковиками, глинами, сланцями, 

вапняками, аргілітами та алевролітами [8]. 

Кам’яновугільні відклади поширені в усіх тектонічних зонах ДДЗ. Як 

правило, вони займають основну (понад 60 %) частину розрізу осадового чохла.  

Порівняно з кам’яновугільними пермські відклади менш поширені і мають 

стратиграфічно редуковані розрізи. Незважаючи на великі товщини, в 

палеодепресіях грабена (Кошелівська, Срібнянська, Орчиківська та ін.) вони 

виявлені лише в асельському й низах сакмарського ярусів. Потужність 

пермських відкладів змінюється від 10–100 м на північному заході в крайових 

частинах палеодепресій до 2500–2700 м на південному сході в центральній 

частині Орчиківської депресії. На північному заході з ознаками явної або 

прихованої незгідності вони залягають на верхньо- і середньокам’яновугільних 

утвореннях[25, 83].  

Кімерійсько-альпійський структурний поверх складений породами 

ефузивно-теригенної формації середньої-верхньої юри (J2-J3), теригенної 

сіроколірної нижньої крейди (К1), мергельно-крейдової верхньої крейди (К2), 

теригенної сіроколірної крейди палеогену-неогену (Р-N)[25]. 

У складі мергельно-крейдової формації верхньої крейди переважають 

крейда, мергелі, рідше трапляються вапняки, потужність відкладів формації 

досягає 500 – 800 м [8-10]. 

1.3. Гідрогеологічні умови Східного нафтогазового регіону України 

Дніпровсько-Донецька западина з гідрогеологічної точки зору представляє 

собою типовий артезіанський басейн, і є одним з найбільших у платформній 

частині України (що входить до складу мегарегіону Східно-Європейської 

платформи). В свою чергу Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн (ДДАБ) 

поділяється на три басейни другого порядку: Прип’ятський на північному заході, 

Дніпровський на північному сході та заході, та Донецько-Донський на сході[28].  

Принциповою особливістю даного регіону є його вертикальна зональність, 

виділяється гідродинамічна та гідрохімічна зональність. Гідродинамічна 
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зональність залежить від швидкості водообмінних процесів, що розділяє регіон 

на два гідрогеологічні поверхи – верхній та нижній[20]. У верхньому 

гідрогеологічному поверху розвинуті інфільтраційні (артезіанські) 

геогідродинамічні системи, які є підземною частиною материкового кругообігу 

води. В нижньому гідрогеологічному поверху представлені елізійні 

(післяфільтраційні) геогідродинамічні системи, рух води в яких відноситься до 

геологічного кругообігу[17].  

Гідрохімічна зональність також залежить від характеру та швидкості 

водообмінних процесів, як результат виділяють гідрокарбонатну, сульфатну та 

хлоридну зони. Гідрокарбонана зона характеризується прісними водами (води з 

мінералізацією близько 1 г/дм3), сульфатна – слабо- середньомінералізованими 

водами (мінералізація 2-15 г/дм3), хлоридна – високомінералізованими водами, 

розсолами та ропами (мінералізація від 15 г/дм3 і більше)[40]. Відповідно до 

гідродинамічної зональності гідрохімічні зони приурочені: до верхнього поверху 

– гідрокарбонатна та сульфатна, до нижнього – хлоридна.  

Верхній гідрогеологічний поверх в центральній частині ДДАБ включає всі 

водоносні горизонти і комплекси від четвертинного до сеноман-

нижньокрейдового включно. Глибина залягання до 400–500 м та максимальне 

занурення в осьовій частині на глибину 800–1200 м. Даний поверх поділяється 

на зону активного та затрудненого водообміну, які розділені київським 

регіональним водотривам. Води переважно прісні та слабо мінералізовані 

інфільтраційного походження, різного хімічного складу[28, 83]. 

Перехідна зона між нижнім та верхнім гідродинамічним поверхом 

представлена верхньоюрською переважно глинистою товщею потужністю 200–

400 м, яка залягає на глибинах 600–1500 м в центральних частинах та 

виклинюється до бортів[28]. 

Нижній гідрогеологічний поверх охоплює всі водоносні горизонти які 

залягають нижче від верхньоюрських, та відповідає зоні дуже уповільненого 

водообміну. Води в даному гідрогеологічному поверху є 

високомінералізованими, хлоридного кальцієвого та хлоридного натрієвого 
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складу, які мають седиментаційне та елізійне походження, та приймають участь 

в геологічному кругообігу води. Нижній гідрогеологічний поверх ділиться на 

верхню та нижню зони (надсольову та підсольову частини), які розділені 

нижньопермським соленосним флюїдотривом[8-10,28,83].  Даний структурний 

поверх також характеризується покладами нафти та газу у породах колекторах, 

які знаходяться у водоносних горизонтах [63].  

1.4. Нафтогазоносні комплекси та їх гідродинамічні та гідрогеохімічні 

особливості Східного нафтогазового регіону України 

Стратиграфічний діапазон промислової нафтогазоносності охоплює 

відклади від девону до юри (рис.1). Особливістю локалізації покладів 

вуглеводнів у ДДЗ є структурно-територіальна диференційованість у розміщенні 

накопичень нафти і газу. Так, у північно-західній і середній частинах западини 

поширені переважно нафтові та газові родовища, у східній - газові й 

газоконденсатні. Спостерігається зональність і в розподілі покладів за 

вертикальним розрізом, із глибиною простежується тенденція до збільшення 

вмісту газових і газоконденсатних покладів відносно нафтових і збільшення 

вмісту в нафті газового компонента. Поклади нафти і газу в ДДЗ приурочені до 

певних інтервалів розрізу і контролюються слабопроникними глинистими, 

соленосними, глинисто-карбонатними товщами[25].  

В різні періоди розвитку ДДЗ утворились відповідні групи продуктивних 

нафтогазоносних комплексів порід зі своїми специфічними літолого-

фаціальними, сучасними структурно-тектонічними особливостями й ресурсами 

вуглеводнів. Дорифтовому періоду відповідає докембрійсько-нижньофранський 

комплекс у межах Дніпровського грабена; рифтогенному – верньофрансько-

нижньофаменський, середньо-верхньофаменський і турнейсько-

нижньовізейський комплекси; синеклізному – поліморфно-бортовий, 

верхньовізейський, серпуховський і середньокам’яновугільний продуктивні 

комплекси; інверсійному етапу – нижньопермсько-верхньокам’яновугільний; 

неосинеклізному – мезозойський комплекс. Поверхня фундаменту, кора 
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вивітрювання і базальні товщі на бортах ДДЗ виділяються в поліморфно-

бортовий продуктивний комплекс[14,25]. 

 

Рис. 1.1. Зведений розріз Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної 

області [8] 
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Виходячи з особливостей поширення субрегіональних екранувальних 

товщ, в осадовому чохлі западини виділяють п’ять нафтогазоносних комплексів: 

юрський, тріас-верхньопермський, нижньопермсько-верхньокарбоновий, 

середньокарбоновий, нижньокарбоновий (іноді - ще девонський та кристалічних 

порід фундаменту). Юрський і тріас-верхньопермський нафтогазоносні 

комплекси не мають промислового значення. Глибина їх залягання від 400 до 

1820 м. Характерною особливістю нижньопермсько-верхньокарбонового 

комплексу є зональність у розподілі нафтових і газових покладів. Глибина його 

залягання від 680 до 4050 м[14,25,28]. 

Основним продуктивним нафтогазоносним комплексом є 

нижньокарбоновий, особливо відклади верхньовізейсько-серпуховського ярусів. 

З ним пов’язані розвідані промислові поклади понад 30 родовищ нафти. Значні 

запаси вуглеводнів виявлено в нижньовізейсько-турнейських відкладах. Глибина 

залягання продуктивних горизонтів змінюється від 800 до 4880 м[25]. 

Мезозойський комплекс охоплює 11 покладів нафти і газу в товщі юри й 

тріасу. Він характеризується локальною нафтогазоносністю, встановленою для 

дев’яти родовищ із загальними розвіданими запасами 1,5 % сумарних. Невеликі 

запаси комплексу мали практичне значення лише на перших етапах освоєння 

регіону. Подальше нарощування запасів нафти і газу з ним не пов’язують[25]. 

Верхньоюрський комплекс. Має в регіоні практично повсюдне 

поширення, за винятком Старобільсько-Мілерівської монокліналі і піднятих 

частин південно-західного схилу ДДЗ на південний схід від м Кременчук[8, 25].  

Прісні води (води із загальною мінералізацією близько 1 г/дм3) у верхній 

юрі розвинені на північному заході, на бортах басейну і на південному сході. Тут 

вони використовуються для водопостачання. Дебіти свердловин складають 950–

3 370 м3/добу. Води прісні гідрокарбонатні кальцієві і магнієво-кальцієві[28, 83].  

У центральній зануреній частини ДДЗ для горизонтів верхньої юри при 

глибинах від 250–500 до 1 000–1 200 характерні солоні води з мінералізацією від 

3–5 до 10–13 г/дм3 хлоридного натрієвого і гідрокарбонатно-хлоридного 

натрієвого складу. Дебіти свердловин коливаються в широких межах від 2–10 до 
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170–670 м3/добу[8-10,83]. На вододілах статичні рівні встановлюються па 

глибинах 30–70 м. В цій частині регіону верхньоюрський комплекс являє 

перехідну зону від верхнього гідрогеологічного поверху до нижнього[83].  

Солоні води верхньої юри є мінеральними лікувальними, що відносяться 

до типу без специфічних компонентів. У верхній юрі розвідані родовища таких 

мінеральних вод – Власівське, Орджонікідзевське, Харківське (санаторій-

профілакторій «Політ»)[47, 92]. 

Промислових покладів вуглеводнів в верхньоюрскому комплексі не 

виявлено, крім Руновщинської площі, де в пісковиках кімеріджа на глибині 

близько 450 м в одній з свердловин розкрито невелике локальне скупчення 

газу[83]. 

Средньоюрский флюідоносний комплекс поширений практично 

повсюдно, хоча був відсутній лише в районі Старобільсько-Міллеровскої 

монокліналі та піднятій частині південно-західного схилу ДДЗ. Як і 

верхнеюрський комплекс, він виходить на денну поверхню в Бахмутській і 

Кальміус-Торецькій улоговинах[25]. 

Водоносні горизонти пісковиків середньої юри розвинені в низах келовею, 

середній частині бата і в байоса (Орільська свита). Потужності їх від 5–10 до 20–

30 м, а байоський водоносний горизонт має потужність до 40–60 і навіть до 100 

м. Вони розділені глинами товщиною від 20–30 до 60–100 м. Загальна товщина 

комплексу досягає в зануреної частини 150–250 м[8-10, 83]. 

Средньоюрских комплекс, як і верхньоюрський, залягає на невеликій 

глибині в межах верхнього гідрогеологічного поверху на бортах западини і в 

південно-східній її частині. Тут він містить прісні інфільтраційні води, які 

широко використовуються для водопостачання. Наприклад, м. Київ на глибинах 

175–320 м, дебіти свердловин 130–320 м3/добу  і більше. Води мають 

мінералізацію 0,4–0,7 г/дм3, гідрокарбонатного кальцієвого і магнієвого-

кальцієвого складу[28, 83]. 
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Прісні або слабомінералізовані води з мінералізацією 0,5–1,5 г/дм3 

розкриті в пісковиках нижньої юри на південному сході Харківської області (ст. 

Барвінкове, Мовно)[92, 47]. 

З зануренням на глибини 450–850 м средньоюрський комплекс 

виявляється в перехідній зоні від верхнього гідрогеологічного поверху до 

нижнього. Тут в ньому широкою смугою розвинені солоні води з мінералізацією 

3–15 г/дм3 хлоридного і гідрокарбонатного-хлоридного натрієвого складу. 

Дебіти свердловин від 60 до 660 м3/добу. Ці води іноді використовуються як 

мінеральні без специфічних компонентів (Мінське та інші родовища)[8-10, 28]. 

У цій зоні в байоському водоносному горизонті на глибині 450–550 м на 

Олишівській і Червоно-Партизанській структурах створені й успішно 

експлуатуються вже понад 40 років підземні сховища газу[83]. 

При подальшому зануренні средньоюрский комплекс переходить до 

нижнього гідрогеологічного поверху. Тут в ньому розвинені хлоридні натрієві 

сильносолоні або ропні води хлоридного кальцієвого типу за класифікацією 

В.А. Суліна. Мінералізація їх змінюється від 10–40 г/дм3 на глибинах 350–650 м 

на Шебелинському родовищі до 50–70 г/дм3 на глибинах 850–1400 м на 

Солохівському і Рибальському родовищах і до 80–105 г/дм3 на глибинах 1545–

1560 м на Більському родовищі. Вміст Брому в розсолах становить 60–88 мг/дм3, 

Йоду до 5–10 мг/дм3. Добиті свердловин до 260–370 м3/добу. Ці води є 

мінеральними бромними і йодо-бромними (Миргородське родовище)[8-10, 13, 

28, 83, 92]. 

Тріасовий флюїдоносний комплекс поширений практично повсюдно і 

виклинюється тільки на піднятих частинах схилів ДДЗ. У центральній 

приосьовій зоні, де комплекс має найбільш повний розріз, у верхній його частині 

залягає переважно глиниста товща Протопівської світи верхнього тріасу[8]. У 

ній є окремі невитримані по площі піщані водоносні горизонти товщиною від 2–

5 до 10–20 м. Загальна потужність Протопівської світи від 30–50 до 100–120 

м[25]. Ця товща відокремлює основну частину тріасового комплексу від вищого 

средньоюрського.  
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У середній частині тріасового комплексу переважають пісковики та озерні 

вапняки Серебрянської свити середнього тріасу. Ця частина розрізу утворює 

потужну досить витриману водоносну товщу з гарними колекторними 

властивостями піщаних порід. Загальна товща пачки досягає 150–200 м, 

потужність окремих піщаних тіл 40–60 м і більше. Пористість пісковиків 

становить до 20–25%. Ряд водоносних горизонтів, приурочених до піщаниках, є 

і в розрізі дронівскої світи нижнього тріасу[25, 28, 83].  

У середній і північно-західній частинах ДДЗ в нижній частині тріасу 

виділяється флюїдотривка товща, складена глинами пересажської світи 

потужністю 70-100 м[8, 25]. 

Загальна потужність тріасового комплексу в зануреній частини западини 

досягає 400–550 м. У крайових частинах ДДЗ вона скорочується до десятків 

метрів, і зазначені вище частини комплексу тут не завжди простежуються[25]. 

Притоки води в свердловинах, отримані при випробуванні водоносних 

горизонтів тріасу, коливаються в широких межах. Зазвичай вони складають від 

30–50 до 100–300 м3/добу при невеликих зниженнях рівня. У багатьох випадках 

отримані більш значні притоки, що досягають 500–1300 м3/добу і більше. У 

розрізі комплексу, особливо серебрянської та дронівської свитах, є витримані 

водонасичені горизонти пісковиків[28, 92, 83]. 

Прісні води в тріасі відомі в крайових частинах басейну. Мінералізація 

води близько 0,4 г/дм3. На північно-західних околицях Донбасу, в пісках тріасу, 

часто гравелистих, розвинені води з мінералізацією від 0,6–1,9 г/дм3, сульфатно-

гідрокарбонатного, кальцієвого-натрієвого та натрієвого-кальцієвого складу. В 

Харківській області ці води використовуються для питного водопостачання[28, 

52]. 

Солоні води з мінералізацією від 2–4 до 11 г/дм3 гідрокарбонатно-

хлоридного і хлоридного натрієвого складу, гідрокарбонатного натрієвого типу 

за класифікацією В.А. Суліна поширені в північно-західній частині ДДЗ 

(Чернігівська, Велико-Загоровська, Ічнянська площі) і на північно-східному 

схилі, де вони розвинені на глибинах 500–800 м[8-10, 83]. 
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В зануреній частині на глибинах 1000–1400 м тріас вміщає води 

хлоридного натрієвого типу за В.А. Суліним з мінералізацією 17–65 г/дм3, вміст 

Брому 27–139 мг/дм3[83].  

У межах рифтової частини прогину на південний схід від Ічнянської групи 

структур в тріасовому комплексі повсюдно розвинені хлоридні натрієві, іноді 

хлоридні кальцієво-натрієві розсоли хлоридно кальцієвого типу з мінералізацією 

від 35–70 до 100–160 г/дм3. Найбільш висока мінералізація (130–160 г/дм3) 

відзначена на Більській, Колонтаївській, Коломакській і Машівській структурах. 

Вміст Брому зазвичай коливається в межах 50–120 мг/дм3, а в свердловині 5 

Машівської площі досягає 180–240 мг/дм3. Вміст сульфатів у розсолах тріасу 

зазвичай підвищений (до 800–1000 мг/дм3), але різко знижується в приконтурних 

водах нафтових і газових покладів. У розрізі тріасу повсюдно простежується 

збільшення мінералізації вод з глибиною від горизонтів протопівскої світи до 

горизонтів дронівської світи. Так, на Шебелинському родовищі вона зростає від 

30,7 мг/дм3 на глибині 520 м до 80–85 мг/дм3 і більше на глибинах 850–950 м. 

При цьому вміст Брому залишається незмінним в межах 35–75 мг/дм3[8-10, 28, 

32, 83]. 

Невеликі поклади газу і нафти в тріасовому комплексі були виявлені на 

Більському, Качанівському, Рибальському, Радченковському, Сагайдакському і 

Краснопопівському родовищах. Вважається, що ці поклади є мігрантами з 

відкладів карбону.  

Водоносні горизонти пісковиків в середній частині тріасу 

використовуються для повернення в надра СПВ на ряді газових і нафтових 

промислів, які експлуатують палеозойські поклади[69, 70].  

Нижнєпермський флюїдотрив поширений тільки в рифтовій частини 

прогину і відсутній на бортах. Він відсутній також у південно-східній частині 

південної прибортової зони. Хоча карбонатні породи хемогенної товщі на 

окремих локальних ділянках мають колекторські властивості завдяки наявності 

рифогених відкладів, розвитку тріщинуватості та кавернозності вапняків і 
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доломітів. Це сприяло утворенню ізольованих природних резервуарів, до яких 

приурочені літологічно обмежені поклади газу і накопичення розсолів[25, 83]. 

 Верхньокам’яновугільно-пермський комплекс має 26 родовищ, де 

зосереджено 56,6 % розвіданих запасів газу і 38,7 % нафти, має субрегіонально-

локальне поширення[25]. 

У південно-східній частині регіону в даному комплексі розвинені 

газоконденсатні поклади. Тут знаходяться найбільші родовища газу в регіоні - 

Шебелинське (початкові запаси газу більше 723 млрд м3), Західнохрестищенське 

(початкові запаси газу більше 345 млрд м3), Єфремівське (початкові запаси газу 

110 млрд м3). В межах комплексу зосереджено 56,6% розвіданих запасів газу 

регіону[8-10, 25, 83]. 

У північно-західній частині регіону в розглянутому комплексі поширені 

нафтові поклади, в тому числі найбільші за запасами нафтові родовища - 

Леляківське (початкові запаси нафти 60 млн т) і Гнідинцівське (початкові запаси 

нафти 48 млн т). Тут зосереджено 38,7% розвіданих запасів нафти[8-10, 32]. 

Потенційні ресурси комплексу розвідані більш ніж на 40%. Проте в 2002 р 

відкрито нове велике Кобзівське газоконденсатне родовище, запаси якого 

оцінюються більш ніж в 40 млрд м3. Можливість нарощування запасів 

вуглеводнів незначна, оскільки фонд позитивних замкнених піднять практично 

вичерпаний[21].  

Ступінь водонасиченості водоносних горизонтів нижньопермсько-

кам’яновугільного комплексу сильно різниця в залежності від зміни 

колекторських властивостей порід, що проявляється у їх водовіддачі. У північно-

західній частині ДДЗ притоки води в більшості випадків становлять 50–

150 м3/добу. В багатьох структурах (Олішевська, Гнилицька, Леляківська та 

інші) зафіксовані більш значні притоки води, що досягають 200–550 м3/добу. 

Так, на Олішевській структурі в свердловині №1 при випробуванні 

нижньопермського пісковика в інтервалі 1142–1150 м при відкачці желонкою 

отримано приток води 392 м3/добу, при цьому рівень не знизився. На 
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Леляківському родовищі з кавернозно–тріщинуватих вапняків нижньої пермі 

(глибина 1850–1900 м) приплив води склав 530–545 м3/добу[8-10, 32, 83].  

У південно-східній частині ДДЗ на глибинах 2,5–3 км притоки води з 

пісковиків Картамиської світи зазвичай складають 0,2–10 м3/добу. Тільки в 

окремих свердловинах отримані більші притоки води. Так, в свердловині 42 

Шебелинської площі приплив склав 316 м3/добу, в свердловині №3 Балаклійської 

приплив – 119 м3/добу, в свердловині 307 – 117,5 м3/добу [8-10, 83]. 

Ступінь водонасиченості пісковиків верхнього карбону трішки вища. Тут 

притоки часто становили 10–70 м3/добу. В Коломакській та Жовтневій 

структурах досягали 150–180 м3/добу, а в свердловині №304 профілю 

Шевченкове-Близнюки приток води перевищив 780 м3/добу[28, 83]. 

На Козівському нафтовому родовищі при випробуванні пісковиків 

верхнього карбону свердловиною №10 в інтервалі 2 107 – 2 354 м приток води 

склав 636 м3/добу. На Козівському і Бугреватовскому родовищах води з 

верхнього карбону закачуються в нафтові горизонти візе та девону з метою 

підтримання пластового тиску [8-10, 71, 83]. 

В цілому для нижньопермсько-кам’яновугільного комплексу відзначається 

зниження ступеня водовіддачі з північного заходу на південний схід [8-10]. 

Води нижньопермсько-верхньокам’яновугільного комплексу лише в 

крайових частинах є прісними інфільтраційного походження. На всій іншій 

частині поширення комплексу води представлені седиментаційними розсолами 

хлор кальцієвого типу за В.А. Суліним[28, 83]. За площею поширення комплексу 

в ДДЗ чітко прослідковується збільшення мінералізації розсолів від 50 г/дм3  в 

прибортових зонах до осьової зони з показником мінералізації 170–300 г/дм3 та 

вздовж осі западини з північного заходу на південний схід 200–252 г/дм3. У 

цьому ж напрямку відповідно до показника мінералізації змінюються і інші 

гідрогеохімічні показники такі, як вміст мікрокомпонентів, pH, Eh та інші[8-10, 

28, 83]. 

У північно-західній частині ДДЗ мінералізація вод змінюється в межах від 

50–100 до 150–225 г/дм3. Склад розсолів хлоридно натрієвий. Вміст Брому 
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збільшується разом із збільшенням мінералізації від 50–150 мг/дм3 до 300–350 

мг/дм3. Вміст сульфат-іону підвищений і складає 1000–2000 мг/дм3, лише 

поблизу нафтових контурів він зменшується до декількох міліграмів. Вміст 

гідрокарбонат-іону незначний, від десятків до 100–200 мг/дм3, іноді до 350 

мг/дм3. Вміст Йоду – від 1–2 до 5–7 мг/дм3, Бору – від 3–5 до 10–15 мг/дм3, 

амонію – від 10–20 до 50–100 мг/дм3[83]. 

В центральній частині спостерігається незначне підвищення мінералізації 

та концентрацій Брому. Для нижньої пермі мінералізація складає 150–170 г/дм3, 

концентрація Брому – 220–270 мг/дм3, а у верхньому карбоні відповідно 170–185 

г/дм3 та 300–380 мг/дм3[8-10]. 

В південно-східній частині ДДЗ мінералізація розсолів даного комплексу 

збільшується від 150–200 г/дм3 на межі до 300–350 г/дм3 в найбільш зануреній 

його частині між Шебелинською та Східно-Полтавською структурами. Розсоли 

за класифікацією В.А. Суліна є хлоридними кальцієво-натрієвими. Вміст Брому 

у воді досить високий від 500–700 мг/дм3 до 1000–1500 мг/дм3. Найбільш 

високий вміст Брому зафіксований в південно-західному крилі Західно-

Хрестищенського підняття (1630 мг/дм3) та на Кобзівському родовищі (1460–

1485 мг/дм3).  А у свердловині №106 Кобзівського родовища зафіксований 

максимальний для даного комплексу вміст Брому 2077 мг/дм3[21].  

Концентрація гідрокарбонат-іона в водах невисока – до 100–200 мг/дм3 і 

лише інколи до 300 мг/дм3. Вміст сульфат-іону зазвичай коливається в межах 

300–1000 мг/дм3.  Концентрація Йоду в водах комплексу в південно-східній 

частині регіону коливається від 10–30 до 40–50 мг/дм3, Бору – від 5–10 до 25–40 

мг/дм3, амонію – від 50–100 до 150–200 мг/дм3[82, 83]. 

Середньокам’яновугільний комплекс 54 родовищ (понад 5 % розвіданих 

запасів вуглеводнів) за характером поширення є субрегіонально-локальним. 

Прогнозується відкриття значних за запасами родовищ. Пошукові роботи 

ведуться попутно під час оцінювання продуктивності товщі нижнього 

карбону[25, 83].  
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Водонафтогазоносні горизонти в розрізі комплексу приурочені головним 

чином до піщано-алевритових пачок та рідше в низах башкирського ярусу до 

пластів карбонатів. Продуктивні горизонти приурочені до відкладів 

московського та башкірського ярусів. Їх потужності змінюються від 10–30 до 40–

60, іноді до 60–80 і навіть 100 м[8-10, 83]. 

Поклади вуглеводнів в середньому карбоні в основному пластові, 

комбіновані або з елементами літологічного і тектонічного екранування, часто із 

складним чергуванням в розрізі. Поклади газу і нафти в 

середньокам’яновугільному комплексі розвідані на Качанівському, 

Рибальському, Яблунівському, Пролетарському, Юліївському та інших 

родовищах[25, 93]. 

Притоки води, отримані при випробуванні водоносних горизонтів 

середньокам’яновугільного комплексу, варіюються в широких межах. В 

північно-західній частині ДДЗ притоки часто становили 30–100 м3/добу, 

подекуди складають 100–750 м3/добу. У південно-східній частині комплексу 

притоки води склали 10–70 м3/доб, у деяких випадках спостерігалися притоки 

від 100 до 770 м3/добу. На Козіївському нафтовому родовищі з водоносного 

горизонту, що залягає в низах башкирського ярусу на глибині 2975–3047 м в 

свердловині №6 отримано приток води 979,2 м3/добу. Вода використовується для 

заводнення нафтових покладів у візейських та девонських колекторах[71, 83]. 

У прибортових зонах водоносні горизонти середнього карбону, що 

відрізняються високою поглинаючою здатністю та залягають на невеликих 

глибинах, використовуються для повернення  СПВ, оскільки тріасовий 

комплекс, що містить мінеральні Бромні води не підходить для цих цілей[69, 73]. 

Мінералізація вод середнього карбону в північно-західній частині ДДЗ 

змінюється в межах 100–200 г/дм3. Вміст Брому – від 100–200 до 250–350 мг/дм3. 

В південно-східній частині мінералізація 100–170 г/дм3, вміст Брому коливається 

в межах від 60–170 до 170–200 мг/дм3. В межах північного Борту і прибортової 

зони мінералізація розсолів збільшується із збільшенням глибини від 50–100 до 

150–200 г/дм3. Вміст Брому від 60–100 до 200–300 мг/дм3[8-10, 17, 83]. 
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Наприклад, в зануреній частині південного сходу ДДЗ води з відкладів 

середнього карбону з глибин 4,2–6,3 км вирізняються широким діапазоном зміни 

мінералізації та інших показників. В одних випадках це води із зниженою 

мінералізації (120–160 г/дм3), набагато нижчою, ніж у вищезалягаючому 

комплексі (Балаклейсько-Савінцевська, Дробишевська, Шебелинська, 

Кобзівська площі). Крім зниженої мінералізації для них характерно невисокий 

вміст Брому (25–87 мг/дм3), підвищений вміст Бору. В інших випадках 

(Меліховська, Співаковська, Мар'янівська структури) отримані розсоли 

гранично високої мінералізації (320–360 г/дм3). Вони також відрізняються 

низьким вмістом Брому (45–80 мг/дм3) і дуже високим вмістом Бору (до 409 

мг/дм3) і амонію (590–1180 мг/дм3)[83].  

Ссрпуховський флюїдоносний комплекс 68 родовищ (8,3 % розвіданих 

запасів вуглеводнів) за своєю характеристикою є субрегіональним. Вирізняється 

високим рівнем розвіданості початкових ресурсів (понад 30 %). Прогнозна 

оцінка його нафтогазоносності доволі висока, особливо у зв’язку з відкриттям 

газоконденсатних покладів Котелевсько-Березівської групи родовищ. Комплекс 

поширений повсюдно в межах рифтової частини басейну. Товщина комплексу 

змінюється від 50–100 м на північному заході до 1500–2000 м і більше на 

південному сході приосьової зони. Глибини залягання його покрівлі в цьому 

напрямку збільшуються від 1,5–2,0 км до 4–5 км і більше. Комплекс 

представлений поліфаціальною вугленосною формацією циклічної будови з 

ритмічним перешаруванням піщано-алевритових і глинистих порід з 

малопотужними прошарками вапняків і кам'яного вугілля. Нафтогазоводоносні 

горизонти головним чином приурочені до піщано-алевритових тіл алювіально-

дельтових і прибережно-морських фацій, розділених глинистими породами[8-10, 

25, 83]. 

Притоки води при випробуванні водоносних горизонтів серпуховського 

комплексу в північно-західній, південній прибортовій частині та північного 

борту при заляганні комплексу на глибинах 1–3 км в зоні початкового катагенезу 

коливаються від 2–3 м3/добу і менше до 140–500 м3/добу. У північній 
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прибортовій частині рифтогену в районі Березовського і Краснокутського 

родовищ, де комплекс залягає на глибинах 4,5–5,0 км, притоки води з пісковиків 

горизонтів С-4 – С-6 склали 70–115 м3/добу. На Абазівському родовищі в 

свердловинах №№3 і 18 дебіт води при самовиливі з горизонтів С-4, С-5 сягав 

756–792 м3/добу[83]. 

Води серпуховського комплексу у більшій мірі представлені розсолами 

хлоридного кальцієвого типу за класифікацією В.А. Суліна. Ступінь 

мінералізації та інші гідрохімічні показники змінюються в широких межах. На 

більшій частині свого розповсюдження мінералізація вод комплексу 

збільшується з глибиною. Мінералізація зростає від 33–62 г/дм3 на глибинах 420–

1160 м на північно-східному і південно-західному схилах, до 60–100 г/дм3 на 

глибинах 800–1700 м в південно-західній прибортової зоні і до 175–225 г/дм3 

(іноді до 250 г/дм3) в північно-західній і середній частині Дніпровського грабена 

на глибинах 2000–4000 м. Однак чіткої залежності мінералізації вод від глибини 

не спостерігається. Склад розсолів на північному заході хлоридний натрієвий, на 

південному сході хлоридний кальцієво-натрієвий. Вміст Брому в цих водах 

змінюється в межах від 30–100 до 200–250 мг/дм3 (інколи до 280–320 мг/дм3). В 

більш зануреній північно східній частині спостерігається вміст 300–700 мг/дм3. 

Вміст сульфатів у водах серпуховського комплексу має чітку тенденцію до 

зниження з північного заходу на південний схід від 300–1100 мг/дм3 до десятків 

і одиниць[8-10, 83].  

Розсоли в серпуховському комплексі мають високі ступені мінералізації та 

поширені на Ново-Мечебилівській, Нурівській та Північно-Волвенківській 

площах. На Ново-Мечебилівській і Нурівській структурах мінералізація розсолів 

становить 250–260 г/дм3, а на Північно-Волвенківській структурі досягає 

граничної концентрації 335–355 г/дм3. Розсоли мають хлоридний кальцієво-

натрієвий склад. Мають характерно низький вміст Брому 54–64 мг/дм3. 

Підвищений вміст Бору 40–72 мг/дм3, та високий вміст амонію 450–1370 мг/дм3. 

Вміст Йоду невисокий від 2–6 мг/дм3, але подекуди зустрічаються досить значні 

концентрації на Нурівській площі 77 мг/дм3[77, 28, 83]. 
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Верхньовізейський флюїдоносний комплекс 119 родовищ (26,4 % 

розвіданих запасів вуглеводнів) поширений регіонально. За потенційними 

запасами посідає чільне місце, незважаючи на те, що майже половина його 

початкових ресурсів отримала промислову оцінку. Саме з ним пов’язана 

більшість відкритих покладів неантиклінального типу[25]. 

Глибини залягання верхньовізейського комплексу змінюються в дуже 

широких межах. Мінімальні глибини його залягання в піднятих частинах схилів 

складають всього 100–300 м. У приосьовій зоні покрівля його розкривається на 

глибинах 1,5–2,0 км на північному заході, 3,5–4,0 км в центральній частині і 5–7 

км і більше на південному сході. Товщини комплексу зростають від 200–500 м 

на північному заході і на бортах до 1,5–2,0 км на південному сході приосьової 

зони[8-10, 25]. 

Водовіддача водоносних горизонтів комплексу за даними багатьох 

дослідників змінюється в широких межах. Так, в північно західній частині 

регіону притоки коливаються в межах 20–100 м3/добу, але іноді вони досягають 

200–455 м3/добу (Тванська, Смоляжська площі). Максимальна продуктивність 

відмічена в свердловині №3 Прилуцького родовища, при випробуванні пісковика 

в інтервалі глибин 2025–2038 м отримано приток 280,2 м3/добу при зниженні 

рівня всього на 2 м (динамічний рівень 185 м при статичному 183 м). На північно-

східному схилі на глибинах 1,5–3,0 км притоки води в свердловинах зазвичай 

складають 14–50 м3/добу, іноді збільшуються до 200–500 м3/добу[12, 83]. 

На південному сході південної прибортової зони на глибинах 800–2700 м 

відзначені приблизно такі ж притоки – 20–50 м3/добу, іноді до 250–350 м3/добу. 

Значне надходження води отримано при випробовуванні пісковика візейського 

ярусу в свердловині №10 Михайлівського родовища в інтервалі 924–926 м. 

Свердловина працювала з дебітом 345,6 м3/добу[46, 83]. 

У центральній частині ДДЗ на Яблунівському родовищі верхньовізейський 

комплекс залягає на глибинах 3500–4500 м. При випробуванні водоносних 

горизонтів В-16, В-17, В-19-20 в більшості свердловин притоки води становили 
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20–30 м3/добу при великих зниженнях рівнів. Хоча в деяких свердловинах був 

зафіксований водопритік 380 м3/добу  та 911 м3/добу [8-10, 83, 87].  

В центральній частині ДДЗ (Харківська, Гадяцька, Комишнянська та інші 

структури), де верхньовізейський комплекс залягає на глибинах 4200–5200 м, в 

більшості випадків отримані слабкі притоки води 0,3–5 м3/добу при великих 

зниженнях рівня (до 1500–2300 м) і лише іноді вони зростають до 23–53 м3/добу, 

максимальний приток води досяг 107 м3/добу при динамічному рівні 700 м[8-10].  

Мінералізація і гідрогеохімічні показники вод змінюються в широких 

межах. У піднятій частині північно-східного схилу ДДЗ на території Росії, де 

візейські відклади залягають на глибинах 200–300 м, поширені прісні води 

різного складу. З зануренням мінералізація вод швидко зростає і з’являються 

солоні води, а потім розсоли хлоркальцієвого типу за В.А. Суліним. Їх 

мінералізація становить 15– 5 г/дм3 на глибинах 600–700 м, збільшується до 40–

90 г/дм3 на глибинах 1000–1600 м (Городище, Ганнівка) і до 130–175 г/дм3 на 

глибинах 1800–4000 м (Шубино, Кадниця). Води мають хлоридний кальцієво-

натрієвий склад. Вміст сульфатів невисокий (30–150 мг/дм3). Концентрація 

Брому знаходиться в межах 100–200 мг/дм3. У зануреної частини схилу на 

глибинах 2400–3200 м мінералізація розсолів досягає 180–230 г/дм3 (Старо-

Покровська, Ново-Айдарська площі). У цій частині регіону на південний схід від 

Шевченківської площі зустрінуті найбільш високі концентрації Брому в водах 

верхнього візе – 400–600 мг/дм3 (Ново-Айдарська площа та ін.). Вміст інших 

мікрокомпонентів невисокий: Йоду – 10–25 мг/дм3, Бору – 4–36 мг/дм3, амонію 

– 40–210 мг/дм3. У межах південно-західного схилу поширені солоні води і 

вельми слабкі розсоли хлоридного кальцієвого типу хлоридного кальцієво-

натрієвого складу. Їх мінералізація збільшується від 15,6 г/дм3 на глибині 140 м 

(Петриківка) до 28–32 г/дм3 на глибинах 90–230 м (Ново-Московська, 

Павлоград) і до 56–74 г/дм3 на глибинах 1320–1350 м (Ново-Вербська, Каховські 

площі). Вміст Брому зростає від 15–35 до 40–55 мг/дм3[8-10, 83].  

У південно-західній прибортовій зоні збільшення мінералізації 

спостерігається із зануренням комплексу і вона зростає від 60–105 г/дм3 на 
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Михайлівській структурі (глибини 900–1350 м) до 90–180 г/дм3 на глибинах 

1550–2640 м (Голубівська та інші структури). Концентрація Брому коливається 

в межах 65–220 мг/дм3. У розрізі верхнього візе окремих структур цієї частини 

регіону відзначається тенденція збільшення мінералізації і вмісту Брому з 

глибиною. Вміст сульфат-іона дуже мінливий від 0 до 550–680 мг/дм3, однак у 

більшості випадків води малосульфатні. Вміст інших мікрокомпонентів у водах 

невеликий: Йоду – 4–20 мг / дм3, Бору- 3–15 мг / дм3, амонію – 40–120 мг / дм3[60, 

80, 83]. 

У крайній північно-західній частині регіону на глибинах 1200–1900 м 

мінералізація вод верхньовізейського комплексу становить 100 – 140 г/дм3, вміст 

Брому – 55–135 мг/дм3 (Адамівська, Холмська та інші площі). За складом води 

тут хлоридно натрієві. З зануренням на глибини 2000–3000 м мінералізація води 

збільшується до 200–240 г/дм3, а вміст Брому до – 200–300 мг/дм3. Склад вод 

хлоридний натрієвий, іноді хлоридний кальцієво-натрієвий. Вміст сульфат-іона 

в цій частині регіону підвищений – від 300–500 до 1000–1300 мг/дм3. 

Концентрація мікрокомпонентів невисока: Йоду – від слідів до 10 мг/дм3, Бору – 

від 5–10 до 15–20 мг/дм3, амонію – від 20–40 до 100–150 мг/дм3[19, 20, 83]. 

У центральній частині ДДЗ верхньовізейський комплекс залягає на 

глибинах від 3,5–4,0 до 5,5–6,5 км і має товщину до 1,5 км і більше. Найбільш 

широко тут представлені води з мінералізацією 175–225 г/дм3, вмістом Брому від 

50–100 до 150–200 мг/дм3. Однак зустрічаються і води з мінералізацією до 240–

250 г/дм3, а інколи до 328 г/дм3. Вміст Брому іноді зростає до 250–300 мг/дм3. За 

складом води в цій частині регіону хлоридні кальцієво-натрієві. Вміст сульфат-

іону змінюється від 0 до 300–400, іноді до 850 мг/дм3, гідрокарбонат-іону – від 

70 до 166 мг/дм3. Концентрації Йоду – 7–64 мг/дм3, Бору – 8–42 мг/дм3, амонію 

– 70–305 мг/дм3, що в цілому істотно вище, ніж в північно-західній частині[83]. 

Турнейсько-нижньовізейський комплекс 70 родовищ (9,4 % розвіданих 

запасів вуглеводнів) поширений регіонально. За потенційними можливостями 

посідає друге місце. Характеризується наявністю вториннопорових теригенних і 

тріщинуватих карбонатних колекторів (Яблунівське, Багатойське та інші 
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родовища). Від попереднього комплексу відокремлене субрегіональним 

флюїдотривом, відрізняється від нього більшою літологічною розчленованістю, 

невитриманістю глинистих прошарків у потужних товщах порід-колекторів, що 

зумовлює ймовірність утворення в ньому масивно-пластових покладів[25]. 

Поширений в основному в рифтовій частині прогину. Лише на південному 

сході він частково виходить на північно-східний борт прогину. У розрізі 

комплексу простежується певна формаційна і літолого-фаціальна зональність. 

Потужність комплексу змінюється від 180–200 до 800–1000 м і більше. Покрівля 

його розкрита на глибинах від 2000–3000 до 4000–5000 м і більше[25, 83]. 

Притоки пластових вод з нижньовізейсько-турнейського комплексу 

зазвичай невеликі і найчастіше коливаються в межах 10–30 м3/добу при значних 

зниженнях рівня. Лише іноді відзначені більш значні притоки розсолів. Так, в 

Кибинцівській структурі в свердловині №4 при випробуванні інтервалу 1854–

1858 м приплив склав 174 м3/добу при динамічному рівні 580 м[49]. 

Іноді значні притоки води спостерігаються й на великих глибинах. Так, на 

Тимофіївському родовищі при випробуванні в свердловині №3 інтервалу 3966–

3970 м отримано приток розсолу, що склав 156,9 м3/добу. На Яблунівському 

родовищі приток розсолу в свердловині №6 з інтервалу 4954–4956 м склав 154 

м3/добу[83, 87]. 

Пластові води нижньовізейсько-турнейського комплексу представлені 

розсолами хлоридно кальцієвого типу різного ступеня мінералізації. 

У північно-західній частині регіону на глибинах 2900–5000 м розсоли 

мають мінералізацію 220–285 г/дм3, іноді вона збільшується до 300–326,5 г/дм3 

(окремі горизонти на Талалаївській, Глинсько-Розбишівській структурах). 

Сульфатність підвищена, зазвичай 200–500 мг/дм3. Вміст Брому зазвичай 100–

200 мг/дм3, іноді вміст Брому збільшується до 375–400 мг/дм3 (Західно-

Ніжинська, Серпнева площі). Концентрація інших мікрокомпонентів невисока: 

Йод від 4–6 до 20–30 мг/дм3, Бор – від 4–6 до 20–25 мг/дм3, амоній – від 50–70 до 

120–200 мг/дм3[8-10, 83].  
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У північній прибортової зоні на глибинах 3400–5400 м мінералізація 

розсолів зазвичай становить 200–250 г/дм3, іноді збільшуючись до 275–300 г/дм3 

та до 300–328 г/дм3 ( Бєльське, Голіковське родовища). Вміст Брому – від 50–70 

до 150–200 мг/дм3. Вміст сульфатів зазвичай від 0 до 200 мг/дм3, іноді вище. 

Практично безсульфатні води відзначені на Качанівському, Рибальському, 

Бугреватівському родовищах. Вміст Йоду коливається від 7–10 до 30–105 мг/дм3, 

максимальні концентрації відмічені Качанівському, Рибальському, Більському, 

Бугреватівському родовищах. Вміст Бору – від 6–10 до 30–76 мг/дм3, амонію – 

від 80–120 до 140–300 мг/дм3[8-10, 45]. 

У південній прибортової зоні, де комплекс залягає на глибинах від 1400–

3000 до 3500–4800 м, мінералізація вод комплексу змінюється в широких межах 

- від 90–150 до 200–280 г/дм3, а в деяких випадках досягає 290–304 г/дм3. Вміст 

Брому – від 50–100 до 220–250 мг/дм3. Вміст сульфатів – від повної відсутності 

до 200 – 580 мг/дм3 вміст Йоду сильно варіюється від 6 до 30 мг/дм3 досягаючи 

іноді 120–170 мг/дм3. Концентрація Бору і амонію невисока, Бор від 6–10 до 30–

50 мг/дм3, амоній – від 40–70 до 100–200 мг/дм3[8-10, 17, 83].  

У центральній частині ДДЗ в горизонтах на глибинах 4500 – 5500 м 

(Яблунівська, Валюхівська, Римарівська та інші структури) мінералізація вод 

комплексу коливається в межах 170 – 270 г/дм3. Вміст Брому варіюється від 60 

до 200 мг/дм3, але в горизонті В-26 на Яблунівському родовищі зростає до 390 – 

440 мг/дм3. Сульфатність, як і в інших зонах непостійна: від повної відсутності 

сульфатів до 200 – 800 мг/дм3. Вміст Йоду від 6 – 20 до 30 – 50 мг/дм3, Бору – 7 

– 20 мг/дм3, амонію - 80–150 мг/дм3[28, 83].  

Однією із особливостей вод даного комплексу є дуже високий рівень 

накопичення Йоду в більшості проб центральної і південно-східної частини 

регіону до 80–180 мг/дм3[83]. 

Девонський комплекс має поклади промислового значення лише у 8 

родовищах, де зосереджено менш як 1 % розвіданих запасів вуглеводнів регіону. 

Хоча в ньому є флюїдоупори найвищого класу, за характером латерального 

поширення він субрегіональний. Відклади девону в ДДЗ поширені тільки в 
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межах рифтової її частини. Девон в Прип'ятському прогині, де він залягає на 

глибинах до 4–5,5 км і представлений трьома флюїдоносними комплексами, 

розділеними двома соленосними товщами: надсольовим, міжсольовим, 

підсольовим. Міжсольовий і підсольовий комплекси є промислово 

нафтоносними в північній частині прогину (Речицьке, Осташківське і інші 

родовища). Притоки розсолів з пісковиків, вапняків і доломіту змінюються від 

незначних до 500–1200 м3/добу. У надсольовому комплексі підземні води мають 

мінералізацію до 320 г/дм3 і мають переважно хлоридно натрієвий склад. У 

міжсольовому комплексі мінералізація розсолів досягає 340–390 г/дм3, склад їх 

хлоридно кальцієво-натрієвий. У підсольовому комплексі в зануреній частині 

прогину поширені розсоли з мінералізацією 370–450 г/дм3, хлоридно кальцієвого 

складу, з найбільш високим вмістом Брому до 5,5–7,5 г/дм3, Йоду до 130–220 

мг/дм3, Калію до 13–18 г/дм3 та інших мікрокомпонентів[8-10, 25, 83].  

Хоча на більшій частині ДДЗ девон залягає на глибинах понад 6–7 км і не 

розкритий бурінням, відповідно відомостей не має[25, 83]. 

У докембрійському комплексі знаходиться трохи більше як 0,5 % 

розвіданих запасів вуглеводнів. Відкриття Хухрянського (1985) і Юліївського 

(1987) родовищ мало принципове значення: воно не тільки підтвердило 

наявність промислових скупчень вуглеводнів у кристалічних утвореннях, а й 

істотно розширило територію пошуків у палеозої [8-10]. За рахунок незначного 

вмісту води у колекторах для даної роботи комплекс не представляє інтересу. 

1.5. Мікрокомпоненти в пластових водах нафтових і газових 

родовищ ДДЗ. Фактори їх формування та накопичення. 

Пластовим водам до яких приурочені родовища нафти та газу притаманні 

певні специфічні властивості. Зокрема дана робота спрямована на дослідження 

гідрохімічних властивостей, а саме вмісту розчинених у пластовій воді хімічних 

елементів та компонентів. В процесі тривалого періоду досліджень нафтових та 

газових родовищ, з гідрогеологічної точки зору, дослідниками було встановлено 

та прийнято наступні показники наявності вуглеводнів у воді: вміст розчинених 

органічних речовин, нафтових кислот, бензолу, толуолу, фенолу, амонію, Йоду, 
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Брому, коефіцієнт сульфатності підземних вод. Як результат, при проведені 

пошукових та розвідувальних робіт, а також в процесі експлуатації нафтових та 

газових родовищ, пластові води досліджувалися і досліджуються лише за вище 

наведеними показниками, які, на нашу думку, не відображають в повній мірі 

відомостей щодо наявності у воді розчинених елементів та компонентів. 

Для підземних вод Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну 

(ДДАБ) найбільш характерними мікроелементами є Бром, Флуор, Бор, 

Меркурій, Арсен, Цинк, Плюмбум, Купрум, Барій, Уран, які в свою чергу не 

тільки вказують на геохімічну специфіку вод глибинного формування, що 

розвантажуються через розломи, але і відіграють важливу роль в 

мінералоутворенні регіону. Також, досить часто зустрічаються Йод, Стронцій, 

Манган, Кобальт, Нікель, Титан, Хром, Станум, Молібден, Аргентум, Стибій, 

Літій, Рубідій, Цезій[80].  

Бром є аніогенним елементом підгрупи галогенів. В переважній більшості 

він в підземних водах зустрічається у вигляді аніонів (Br-), також і у вигляді 

різних комплексних з’єднань з металами. Інколи Бром може утворювати із 

Йодом та Хлором комплекси типу полігалогенідів, які вирізняються високою 

хімічною активністю[47, 83]. 

Концентрація Брому в підземних водах нижнього гідрогеологічного 

поверху Прип’ятсько-Дніпровсько-Донецького прогину змінюється в широких 

межах – від 7–18 мг/дм3 до 5500–6750 мг/дм3. Найвищі концентрації притаманні 

родовищам у кам’яновугільних відкладах [17, 36, 80, 82, 83]. 

Води нижнього гідрогеологічного поверху мають переважно 

седиментогенне походження, відповідно Бром у таких водах має морське 

походження. Концентрації Брому залежать від ступеня упарюваності морської 

води, ступеня седиментації евапоритових басейнів, а також від потужності 

перекриваючих водотривких товщ. Також додатковим джерелом надходження 

Брому є міграція його із глибинних зон катагенезу, де він виділяється із скелетів 

морських організмів[83]. 
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Калій. Цей хімічний елемент у підземних водах має таке ж походження як 

і Бром. Відносно їх концентрацій встановлений прямий кореляційний зв’язок. 

Калій притаманний седиментаційним розсолам морського походження, 

концентрування якого відбувалось переважно шляхом упарювання цієї води. 

Хоча Калій і Бром у підземних водах мають спільне походження і характер 

накопичення, через різні фізико-хімічні властивості їм притаманні деякі 

відмінності. Насамперед, накопичення Калію відбувається лише до початку 

осадки калійно-магнезіальних солей, а також через те, що він є досить активним 

хімічним елементом він бере участь у мінералоутворенні, що відповідно 

зменшує його концентрації у воді[47,80]. 

Збільшенню концентрацій Калію у воді можуть слугувати і процеси 

розчинення та вилуговування його із твердих мінералів. Так в Прип’ятському 

прогині таке джерело надходження Калію характерне для підсольових відкладів, 

де він надходить до розсолів в результаті підземного розкладання залишків 

калійвмісних алюмосилікатів, наприклад, калієві слюди і польові шпати[83].  

Концентрації Калію в ДДЗ змінюються в межах 125–310 мг/дм3, 

приурочені також до кам’яновугільних відкладів. На деяких ділянках його 

концентрації складають 10 600–18 100 мг/дм3 (Прип’ятський прогин, 

Шатиловська площа)[28, 83]. 

Йод. Збагаченість підземних вод Йодом є результатом термічної деструкції 

порід. Головним джерелом надходження Йоду служать процеси його десорбції з 

глинистих мінералів теригенних порід, а також обмінні процеси між нафтовими 

скупченнями та пластовими розсолами. За іншою гіпотезою надходження Йоду 

в підземні води відбувається за рахунок його міграції від зон глибинної генерації, 

де він виділяється із глинистих відкладів[80, 47].   

Йод, зустрічається в діапазоні від залишків (слідів) до 200 мг/дм3, у 

пластових водах нафтогазових родовищ переважаючі концентрації Йоду 

складають 54–199 мг/дм3. Максимальні концентрації переважно приурочені до 

глибокозалягаючих горизонтів. Максимальна концентрація 199 мг/дм3 була 

зафіксована в розсолі брянцевського горизонту Медведівського родовища [47]. 



51 
 

 
 

Амоній, концентрації якого в даній геологічній структурі знаходяться в 

межах від 5–50 мг/дм3 до 500–1 500 мг/дм3. Але на основній площі поширення 

його концентрації коливаються в межах 40–180 мг/дм3 [28, 83]. 

Дослідниками визначено що концентрація амонію має прямий 

кореляційний зв’язок із концентрацією Йоду. Отже, основним джерелом 

надходження амонію є його міграція із зон глибинного катагенезу, де 

відбувається перетворення глинистих порід що вміщають органічні рештки. 

Бор. Джерелом Бору в підземних водах є різні ендогенні та гіпергенні 

мінерали, а також глибинні флюїди, які потрапляють по тектонічно активним 

зонам земної кори. В свою чергу глибинні флюїди можуть мати як ювенільне, 

так і метаморфічне походження. 

Основне надходження Бору припадає на метаморфічні процеси. В процесі 

метаморфізації порід Бор виділяється із глинистих часток куди він потрапив в 

процесі седиментації із морської води. Також Бор в підземні води потрапляє в 

процесі доломітизації вапняків. 

Концентрації Бору у водах ДДАБ коливаються в межах від 0,5–5,0 мг/дм3 

до 280–409 мг/дм3, для нафтових родовищ найбільш притаманні концентрації 

55–274 мг/дм3[17, 32]. 

Літій, Рубідій, Цезій. Ці елементи належать до рідкісних лужних 

елементів. Дослідники експериментальним шляхом довели, що розподіл цих 

елементів у твердій і рідкій фазах галогенезу при випаруваному концентруванні 

морської води є селективним відбором. Але загальною рисою їх стану є 

можливість тривалий час зберігатися в розчині внаслідок доброї розчинності 

хлоридних солей. Вміст рідкісних лужних металів у підземних водах може 

значно перевищувати вміст їх у маточних седиментаційних розсолах[47, 80]. 

Основними концентраторами цих елементів у земній корі є теригенні 

породи. Це пов’язано з тим, що вони є типовими катіоногенними елементами, 

значною мірою схильні до сорбції з глинистими частками, що несуть негативний 

заряд. Особливо легко вони входять до міжпакетних просторів мінералів 

гідрослюдисто-монтмореланітової групи, яким притаманні найвищі адсорбційні 
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властивості. Залежно від адсорбційної активності катіонів ці рідкоземельні луги 

можуть витіснятися в контактуючі води гідратованими двовалентними 

катіонами Кальцію(ІІ) і Магнію(ІІ). 

В ДДАБ найбільш збагачені лужними елементами води і розсоли 

внутрішньосольових і підсольових зон. Це води та розсоли хлоридного 

магнієвого, натрієво-магнієвого та натрієво-кальцієвого складу. Насиченість 

розсолів цими елементами закономірно зростає залежно від глибини занурення, 

що супроводжується збільшенням мінералізації та ступенями метаморфізації. Це 

в свою чергу  спричинено утрудненими темпами водообміну[47].  

Літій, в розсолах ДДЗ його концентрації складають від 1,8–5,7 до 20–55 

мг/дм3, на деяких площах 87–270 мг/дм3 [47, 83]. 

Рубідій, води мають його концентрації від 0,1–0,4 до 4,6–8,4 мг/дм3, 

максимальні зафіксовані 14,3 мг/дм3[28, 83]. 

Цезій, також є притаманним елементом для вод ДДЗ з вмістом від 0,6 до 

1,0–1,4 мг/дм3, максимально зафіксований вміст складає 12,8 мг/дм3 [13, 83]. 

Стронцій. Вміст Стронцію в розсолах ДДЗ змінюється в межах від 100–

200 до 500–1 600 мг/дм3, а в Прип’ятському прогині досягає 1 200–4 460 мг/дм3. 

Найвищі концентрації для неглибокозалягаючих горизонтів (до 1 000 м) 

складають 110–180 мг/дм3, інколи досягають 260 мг/дм3. Високі концентрації 

притаманні водам карбону і мають діапазон від 400 до 1 280–1 610 мг/дм3. 

Максимальний вміст Стронцію зафіксований на Речицькому родовищі у 

відкладах девону з вмістом 3 820–4 460 мг/дм3 [13, 28, 83]. 

Концентрації Стронцію прямо залежить від концентрації Кальцію в 

підземних водах. Як результат більшість дослідників вважають, що накопичення 

Стронцію в підземних водах відбувається під час прямої метаморфізації. 

Стронцій разом із Кальцієм виноситься із порід, оскільки він міститься в 

Кальцієвих мінералах у вигляді ізоморфних домішок. 

Важливою рисою підвищеного вмісту Стронцію у пластових водах нафтових і 

газових родовищ є їх безсульфатність. Оскільки Стронцій разом із сульфатами 
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може утворювати важкорозчинні мінерали і виходити із розчиненого стану[47, 

80, 83].   

Барій. Цей метал присутній у водах ДДЗ з вмістом від 6–10 до 50–100 

мг/дм3, хоча на деяких родовищах його вміст виявлений в межах 210–520 мг/дм3. 

Максимальна концентрація Барію зафіксована в водах середнього карбону 

Балаклійсько-Савинцівської площі – 1 478 мг/дм3 [83]. 

Барій за своїми властивостями схожий на Стронцій і таким же чином 

потрапляє в підземні води і розсоли. 

Пластовим водам крім зазначених вище хімічних компонентів характерний 

вміст Цинку, Арсену, Гідраргіуму та Купруму. Хоча ці хімічні елементи 

притаманні водам дослідного регіону і досить поширені їх концентрації не 

представляють ніякого значення крім наукового. Показники за цими 

компонентами використовуються лише для вивчення шляхів міграції підземних 

вод та інше.  

Також пластовим водам нафтових та газових родовищ притаманний вміст 

і інших мікрокомпонентів. Їхній вміст є досить незначним, але подекуди 

зустрічаються підвищенні їх концентрації та певних закономірностей 

розповсюдження в нафтових та газових провінціях вони не мають.  

Наприклад, таблиця 1.1 висвітлює присутність у пластових водах великої 

кількості розчинених мікрокомпонентів. В таблиці 1.1 наведені результати 

хімічних аналізів пластових вод деяких родовищ Сумської області та наведені 

концентрації хімічних елементів, які перевищують ГДК в пластових водах на 

родовищах Сумської області. 
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Висновки 

В результаті аналізу літературних даних щодо гідродинамічних та 

гідрохімічних показників флюїдоносних горизонтів Східного нафтогазового 

регіону України, можна зробити наступні висновки:  

1. регіон має значні запаси вуглеводнів традиційного типу; 

Таблиця 1.1 

Концентрація хімічних компонентів у пластових водах деяких родовищ 

Сумщини [13] 

Компоненти 

Родовище 
ГДК 

Бугреватівське Рибальське Качанівське Анастасівське 

вміст мг/дм3 

Сухий залишок 146250 164250 151667 192750 1000 

Хлор  92768 102150 91219 116475 250 

Сульфат іон  20,83 48 28,89 503,5 250 

Кальцій  7925 9000 8122,2 9743,8 180 

Магній 1900 1875 1518,9 1587,5 40 

Натрій 34255 40000 35938,9 47950 200 

Калій 298,8 618,8 335 664 50 

Стронцій 330 290 444,4 326,4 7 

Цезій 0,225 0,2 0,279 0,188 - 

Літій 3,65 4,75 4,257 4,288 0,03 

Йод 5,8 3,98 5,3 9,79 - 

Бром 140 110 143 96,8 0,2 

Ферум 26,3 100 46,7 82,5 0,3 

Барій 41 69,5 63,5 91,8 0,1 

Манган 3,25 1,38 3 112 0,1 

Меркурій 0,125 0,25 0,25 1,4 1 

Хром 0,5 0,88 1,25 50 0,05 

Плюмбум 0,63 1,5 0,92 89 0,03 

Станум 4,13 0,63 8,42 3 2 

Бісмут 0,55 0,28 0,35 26 0,1 

Нікол 0,68 0,5 1,5 31 0,1 

Кобальт 1,5 н/а 1 - 0,1 

Титан 0,75 1,5 1,25 92 0,1 

Аргентум 0,213 0,25 0,125 18 0,05 

Лантан 0,58 1,25 1,22 920 0,01 

Алюміній 2,5 1,25 4,42 138 0,5 

Силіцій 27,5 120 84,2 6 10 

Бор 55 75 141,7 54 0,5 

Рубідій - - 0,3 - 0,1 
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2. найбільш перспективні та продуктивні родовища приурочені до відкладів 

кам’яновугільної системи, а саме до відкладів верхньокам’яновугільного, 

серпуховського та верхньовізейського комплексів; 

3. колектори даних комплексів характеризуються досить високими 

водопритоками води до експлуатаційних свердловин, при досить незначних 

статичних рівнях, що вказує на запаси води в цих комплексах. 

4. води у водоносних горизонтах та комплексах в яких розміщуються 

родовища нафти та газу мають високий вміст мікрокомпонентів, таких як Бром, 

Йод, Літій, Калій, Рубідій, Стронцій та інші. 



56 
 

 
 

РОЗДІЛ 2 

ВПЛИВ ВИДОБУТКУ СУПУТНЬО-ПЛАСТОВИХ ВОД НА 

ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ  

2.1. Загальні відомості про видобуток супутньо-пластових вод на 

нафтових і газових родовищах 

Типові нафтові та газові родовища розташовуються у вигляді пасток в 

пластах колекторах, в які крім вуглеводнів вміщають пластові води. Утворюючи 

дво- та трьох компонентні системи вода-нафта-газ, вода-нафта, вода-газ. 

Розподіл або перешарування елементів системи відбувається за рахунок різниці 

густин рідин та газу. В колекторах перехід від одної речовини до іншої має чітко 

виражений характер, так звану зону контакту водо-нафтовий контакт (ВНК), 

водо-газовий контакт (ВГК), та нафто-газовий (ГНК). 

В процесі експлуатації типових родовищ вуглеводнів відбувається 

розвиток воронки депресії, що в подальшому викликає зміну тисків в колекторах 

та підняття рівнів ВНК та ВГК. Як наслідок відбувається підтягування пластових 

вод до фільтрів експлуатаційних свердловин та видобуток цих вод на поверхню 

разом із нафтою та газом, при цьому пластові води стають СПВ. Процес 

видобутку СПВ найбільш характерний саме для нафтових родовищ, за рахунок 

меншої різниці густин між рідинами, яка в середньому складає для пластових 

вод ρпв=1,2 г/см3 та нафти ρн=0,88 г/см3.    

Так, процес експлуатації нафтового родовища поділяється на чотири стадії, 

які характеризуються ступенем обводнення видобутого флюїду.  

Перша стадія характеризується поступовим зростанням видобутку нафти 

за рахунок будівництва нових свердловин на родовищі. Спосіб видобутку – 

фонтанний, обводненість відсутня, тривалість періоду 4-6 років, собівартість 

нафти досить висока через витрати на буріння нових свердловин.  

Друга стадія – найнижча собівартість нафти, спосіб видобутку переходить 

від фонтануючого до механічного за рахунок поступового збільшення 

обводнення, в кінці стадії обводненість може досягати 50%. Тривалість другої 

стадії 5-7 років. 
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Третя стадія характеризується падінням рівня видобутку нафти і 

збільшенням видобутку пластової води. Цей етап закінчується при досягненні 

80-90% обводнення. У цей період всі свердловини працюють на механізованих 

способах видобутку, окремі свердловини виводяться з роботи в зв'язку з 

граничною обводненістю. Собівартість нафти в цей період починає зростати в 

зв'язку з будівництвом і введенням в експлуатацію установки для зневоднення і 

знесолення нафти. У цей період проводяться основні заходи щодо збільшення 

дебітів свердловин. Тривалість даного періоду становить 4-6 років. 

Четвертий етап (четверта стадія) розробки характеризується великими 

обсягами видобутку пластової води і малими обсягами видобутку нафти. 

Обводненість продукції досягає 90-95% і більше. Собівартість видобутку нафти 

в цей період зростає до меж рентабельності. Цей період є найбільш тривалим і 

продовжується 15-20 років[76]. 

Як результат тривалої розробки нафтових родовищ у світі, більшість із них 

перебувають на кінцевих стадіях де видобувається значна кількість води. Саме 

відсотковий вміст води у видобутому флюїді і визначає стадію розробки. 

За рахунок геолого-гідрогеологічних умов утворення пластові води 

нафтових та газових родовищ є високо мінералізованими з підвищеним вмістом 

мікрокомпонентів, та великим вмістом розчинених солей, як приклад наведений 

в попередньому розділі опис флюїдоносних комплексів ДДЗ. За рахунок цього 

та значних обсягів видобутку, СПВ значною мірою можуть впливати на процес 

розробки типових родовищ вуглеводнів та на НПС. В зв’язку з цим доцільним та 

актуальним питанням є утилізація пластових вод.  

Так, в світі щоденно видобувається близько 33 млн. м3 пластової води 

разом із 12 млн. м3 нафти (Рис. 2.1.). При цьому нафтовидобувні компанії 

щорічно витрачають  приблизно 40 млрд. у.о  на підготовку та утилізацію цих 

вод. В середньому в світі видобувні компанії витрачають на підготовку та 

утилізацію (СПВ) від 31 цента до 3,14 у.о за 1 м3 . Інколи на свердловинах, які 

працюють з обводненням 80 % витрати можуть досягати 25,15 у.о за 1 м3 [2]. 
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Рис. 2.1. Щоденний видобуток СПВ та нафти в світі 

На сьогоднішній день і в Україні видобуток нафти є неможливим без 

видобутку разом з нею пластових вод (супутньо-пластова вода). Об’єм води у 

видобутій речовині складає на третій стадії 80-90 % та 90-95% на четвертій.  

Враховуючи те, що в Україні (станом на кінець 2017 року) щорічно 

видобувається близько 2,2 млн. м3 нафти, то відсоткове співвідношення показує, 

що в середньому разом із нафтою видобувні компанії щорічно видобувають 11 

млн. м3 пластової води[62, 90].  

Враховуючи значні об’єми видобутку СПВ та підвищену їх мінералізацію, 

питання їх видобутку є вельми актуальним, оскільки ця вода не тільки збільшує 

собівартість видобутку нафти, але і при невдалому виборі методу її утилізації 

може призвести до цілого ряду негативних наслідків. В основному це екологічні 

наслідки.  Вплив СПВ на екологію характеризується тим, що ці води, 

потрапивши в НПС в результаті їх витікання або цілеспрямованого скидання, 

можуть призвести як до засолення родючих ґрунтів, так і засолення вод прісних 

водоносних горизонтів та комплексів, які експлуатуються для господарсько-

питного водопостачання, а також забруднення поверхневих водойм та вплив 

цього забруднення на біоту. Економічні наслідки є похідним від екологічних, 

оскільки засолення родючих ґрунтів для даного регіону, де аграрний сектор дає 

близько 60% надходжень до бюджету, завдає колосальних втрат. Також в цьому 

регіоні підземні води артезіанського басейну мають гарну якість, відповідають 
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нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 і використовуються для водопостачання без 

додаткового їх очищення. Масштаб та інтенсивність впливу цих вод на геохімію 

природних систем часто є більш вагомим, ніж вплив власне нафти і 

нафтопродуктів [26, 64]. Потрапляння СПВ у ці горизонти призведе до 

необхідності використання спеціалізованих систем очистки,  у тих районах де їх 

використання не буде мати позитивного ефекту, необхідно облаштовувати нові 

водозабори, що понесе за собою відповідні капіталовкладення. 

2.2. Факти впливу супутньо-пластових вод на екологічний стан 

територій нафтогазопромислів 

В США проблема забруднення супутньо-видобутою водою постала  в 

1955-1970 роках XX ст. Зокрема штати Огайо, Пенсильванія та Техас мають 

тривалу історію з видобутку нафти. У середині XX ст. із доломітів та вапняків 

кембрійського віку за допомогою свердловин глибиною 1000–1400 м разом із 

нафтою почали видобувати значну кількість води, яка представляла собою 

розсоли з вмістом хлоридів від 35 до 150 г/дм3. Із-за браку досвіду промислові 

геологи не знали, що робити з цією водою. Зокрема, частину цієї води закачували 

назад у колектори для підтримки пластового тиску, а частину скидали у 

спеціально створені аераційні басейни. Ці басейни представляли собою просто 

вириті котловани незначної глибини але з великою площею. За проектом 

супутньо-видобута вода мала в них просто випаровуватися, а розчинені солі та 

важкі метали випадати в осад та адсорбуватися ґрунтами, що складають дно та 

стінки котловану. Але як показала практика більшість цієї води не 

випаровувалася, а інфільтрувалася, створюючи ареали забруднення у вигляді 

засолення ґрунтів та водоносних горизонтів. Також деякі видобувні компанії з 

метою економії коштів на утилізацію, СПВ просто зливали у болота, яри та інші 

місця, які на їхню думку не становили ніякої цінності. Як результат у штаті Огайо 

виникли екологічні проблеми, що були пов’язані із засоленням. Це проявлялося 

у вигляді засолення ставків, озер, та річок з повільним водообміном, а також 

водоносних горизонтів. Так, землевласник з округу Морроу, що в південно-

східній частині штату, навесні 1967 року помітив, що вода з його колодязя 



60 
 

 
 

глибиною 15 м, має відчутний солоний смак. Коли він використав цю воду для 

зрошення саду, велика частина дерев та кущів загинула; вода почала роз’їдати 

сантехніку. Проби води, відібрані зі свердловини в травні 1967 року містили – 

2,8 г/дм3 хлориду, що перевищувало більше ніж у 10 разів норму, яку встановила 

«Служба суспільної охорони здоров’я США» в 0,25 г/дм3 для питної води (1962). 

У вересні другий аналіз показав вміст хлориду 3,3 г/дм3, який збільшився 

приблизно на 12 % всього за чотири місяці. Нафтова компанія, власник кількох 

видобувних свердловин, оточуючих власність фермера, була стурбована, і 

закачала в свердловину прісні води протягом приблизно трьох днів, щоб 

очистити водоносний горизонт. У травні 1968 року проба із свердловини містила 

– 5,65 г/дм3 хлориду, а у вересні інша проба містила – 7,6 г/дм3. У листопаді 1969 

року концентрація хлориду досягла 7,7 г/дм3. Дослідниками була встановлена 

причина забруднення, це виявилися кілька «випаровувальних» ям, які раніше 

існували у безпосередній близькості від території забруднення. Одна з них 

розташовувалася на відстані 180 м від колодязя фермера, ці ями в 1964 і 1965 

роках були заповнені та залишені на «випаровування». Подібні випадки 

неодноразово були зафіксовані в окрузі Морроу. Також фіксувалися значні 

забруднення річок, озер, ставків та засолення родючих ґрунтів[6].  

В деяких містах довелося бурити нові водозабірні свердловини на більші 

глибини та в інших місцях, по причині підвищеного вмісту хлоридів в межах 

старих свердловин, які використовувалися для водопостачання міст[6]. 

СПВ при потраплянні в нехарактерні для природні системи несуть 

негативний вплив на НПС навіть після їх комплексної та глибокої очистки. 

Питанням очистки і скидання СПВ активно займаються в країнах Перської 

затоки, оскільки регіон є потужним з точки зору видобутку нафти і відповідно 

СПВ, та досить бідним за запасами прісних вод. За рахунок того, що проблема 

забезпечення запасами прісних вод населення цих країн стоїть особливо гостро, 

то після виникнення декількох фактів забруднення (засолення) ґрунтів та 

водоносних горизонтів на нафтових родовищах цих країн, даному питанню 

приділяється багато уваги. Одним із методів, який дозволяє мінімізувати шкоду 
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на навколишнє середовища в боротьбі із супутньо-пластовими водами, 

необхідно проводити їх попередню очистку. Для очистки цих вод існує багато 

методів. Аяд Аль-Халім та Ахмед Абдулла вчені наукового університету 

Багдаду, дослідили наступні методи, зокрема: біологічної очистки, зворотного 

осмосу, вугільної очистки, гравітаційний метод, озонування та інші. 

Дослідження проводилися на родовищі Румайла в Західній Курні (Ірак). Для 

цього вони відібрали 5 проб пластової води із різних свердловин родовища 

(таблиця 2.1), та провели комплексний хімічний аналіз [1].  

Таблиця 2.1 

Вміст хімічних компонентів в СПВ на родовищі Румайла[1] 

Компонент 

Вміст компонента у воді в мг/дм3 Вміст 

компонетів 

після 

проведення 

зворотнього 

осмому, мг/дм3 

Точка 

відбору 

1 

Точка 

відбору 

2 

Точка 

відбору 

3 

Точка 

відбору 

4 

Точка 

відбору 

5 

Натрій 35000 25000 28000 19700 22000 100 

Калій 720 450 410 250 220 10 

Магній 390 810 670 520 480 - 

Барій 280 190 180 220 200 10 

Стронцій 720 580 630 590 500 15 

Сульфат іон 80 100 190 110 130 - 

Хлор 65000 66000 67100 62000 61000 150 

Кальцій 5500 4400 4100 4000 4700 70 

Кадмій 30 25 26 29 21 - 

Хром 110 90 95 90 100 - 

Меркурій 100 85 90 75 95 - 

Плюмбум 280 210 220 160 150 15 

Нікол 190 170 180 130 140 - 

Цинк 150 88 99 110 120 - 

гідрокарбонат 650 600 610 700 630 10 

Ph 8,2 8,5 8,6 8,4 8,1 7,4 

Сумарний 

вміст 

розчинених 

часток 

8000 7500 8100 7600 7900 310 

Розчинена 

нафта 
600 650 670 640 710 15 

Наступним етапом було проведення аналізу кожного із методу очистки 

води, їх ефективність та собівартість застосування. У результаті усі вони дали 
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гарні результати, але на думку вчених найефективнішим виявився метод 

зворотнього осмосу. Після проведення очистки СПВ використовувалася для 

підтримки пластового тиску та скидалася в інфільтраційні басейни. Спершу 

чітко виражених екологічних наслідків скидання води не спостерігалося. 

Пізніше було виявлено вплив очищених вод на екологію, ця вода потрапляючи 

до відкритих водойм у значних кількостях змішувалася з водами та викликала 

зменшення концентрацій фосфатів, що, у свою чергу, призвело до зменшення 

кількості планктонних організмів та всього біологічного ланцюга, який від нього 

залежить [1].  

Подібна ситуація впливу очищеної супутньо-пластової води на 

навколишнє середовище була зафіксована на родовищі в Нігерії. Але там 

спостерігалася проблема у зменшенні концентрацій розчиненого оксигену (O2) у 

воді, що в подальшому також вплинуло на біологічну активність живих 

організмів [4].  

В Україні проблема сольового забруднення пластовими водами ґрунтових 

вод виникла у межах Північно-Долинського нафтогазоконденсатного родовища, 

де застосовують систему для підтримки пластового тиску. Пластові води 

вигодської, поляницької, бистрицької та середньоменілітової світ родовища 

представляють собою мінералізовані води з мінералізацією від 40,21 г/дм3 до 

розсолів з мінералізацією 157 г/дм3. Дослідженнями встановлено, що у межах 

родовища у навколишніх селах Яворів та Гузіїв пройшло значне сольове 

забруднення підземних вод (до 6,5 г/дм3), що призвело до неможливості їх 

використання для питного та господарського споживання[23].  

Також, з проблемою СПВ стикаються у Сумській області, де є родовища в 

яких на одиницю видобутої речовини припадає лише 10 % нафти, все інше 

складає СПВ. Частина цих вод закачується назад у горизонт з метою підтримки 

пластових тисків, що частково вирішує питання утилізації, а решта скидається у 

відстійники. До найбільших з них належать Качанівський та Глинсько-

Розбишівський, сумарна потужність полігонів складає 15000 м3/добу. Розвинена 

система відводів високого тиску, насосні станції, дільниці підготовки води – 



63 
 

 
 

потенційні джерела забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод в районі 

родовищ. Тільки зареєстрованих проривів трубопроводів відбувається близько 

1000 на рік. Середні втрати води при одному прориві складають 1–5м3 [26]. 

СПВ з продуктивних горизонтів родовищ Сумської області є хлоридними 

Натрієво-Кальцієвими розсолами з мінералізацією до 300 г/дм3 і концентраціями 

багатьох компонентів, що перевищують ГДК для питних вод в сотні разів. Тому 

навіть незначні втрати СПВ призводять до серйозних змін у складі прісних 

поверхневих і підземних вод [13]. 

Забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних водойм на родовищах 

Східного нафтогазового регіону, мають переважно локальний характер та досить 

часто зустрічаються, але видобувні компанії намагаються вирішувати ці питання 

без оприлюднення, з метою ухилення від сплати акцизу за забруднення 

навколишнього природного середовища. 

2.3. Шляхи прояву впливу супутньо-пластових вод на економічну 

безпеку нафтогазовидобувних районів  

Перш за все, негативний економічний ефект спричинений видобутком 

СПВ проявляється в тому, що ці води видобуваються разом з корисними 

вуглеводнями, тим самим збільшуючи собівартість видобутку нафти чи газу. 

Також нафтовидобувним компаніям необхідно витрачатися на утилізацію цих 

вод. При цьому СПВ є високомінералізованими водами або розсолами і чинять 

негативний вплив на екологію, що в подальшому проявляється в економічній 

складовій.  

Основні негативні економічні прояви спричинені СПВ пов’язані з такими 

процесами як солеутворення, засолення ґрунтів, засолення водоносних 

горизонтів, утворення нафтових плівок у водоносних горизонтах та адсорбція 

нафтопродуктів ґрунтами.  

Утворення нафтових плівок у водоносних горизонтах та адсорбція 

нафтопродуктів ґрунтами. Після видобутку емульсія, яка складається із нафти 

та СПВ проходить через спеціальні сепаратори де відбувається процес 

відділення однієї речовини від іншої. Проте, в СПВ залишається незначна 



64 
 

 
 

кількість нафти яка не відділилася в процесі сепарації. СПВ видобуваються в 

значних об’ємах на нафтопромислах і відповідно в цій воді той незнаний вміст 

нафти має негативний вплив на НПС. Під час потрапляння СПВ до ґрунтів в 

процесі інфільтрації та фільтрації, нафтопродукти адсорбуються ґрунтами. При 

потраплянні СПВ до водоносних горизонтів нафтопродукти за рахунок різниці 

густин відділяються і утворюють на поверхні цих горизонтів нафтові плівки. Які 

в свою чергу можуть мігрувати до зон з п’єзомінімумами та накопичуватись, або 

при незначних гідравлічних градієнтах розповсюджуючись по всій поверхні 

водоносного горизонту. Такому виду забруднення НПС присвячені численні 

роботи Р. Б. Гаврилюка, І.М. Фесенко, М.М. Орфанової, О.В. Кравченко [18, 34, 

48, 86]. 

Солеутворення та солевідкладення виникає в процесі розробки і 

експлуатації нафтових родовищ. Виникають сольові відкладення з 

переважанням наступних типів солей: кальциту - СаО3, гіпсу - CaSO4 * 2H2О, 

ангідриту - CaSO4, басаніту - CaSO4*0,5H2О, бариту - ВаSO4, баритоцелестину - 

Ва(Sr)SO4, галіту - NaCl. На пізніх стадіях розробки покладів проявляються 

відкладення сульфідних солей, головним чином, сульфіду заліза. В цілому осади 

сольових відкладів не являються мономінеральними і мають складний 

петрографічний склад, що включає як мінеральну, так і органічну частину. 

Наряду з вуглеводневими компонентами та продуктами корозії, в складі 

сольових відкладів можуть бути присутніми десятки різних мінералів[3].  

Засолення ґрунтів СПВ. Відбувається за рахунок: цілеспрямованого 

скидання СПВ на відкриті площі; під час аварій при експлуатації експлуатуючих 

свердловин; в процесі інфільтрації або розливів СПВ з резервуарів відстійників. 

Проблема є важливою для СНГР, оскільки даний регіон багатий не тільки 

запасами нафти та газу але і досить потужним аграрним сектором.  

Розвиток аграрної сфери в СНГР залежить від родючості ґрунтів, які 

можуть втратити свої якості внаслідок засолення спричиненого СПВ [62, 90]. 

Наприклад, економічний потенціал Полтавської області майже на 67 % залежить 

від агропромислового комплексу[67].  
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Засолення водоносних горизонтів пластовими водами. Для нафтогазових 

регіонів засолення водоносних горизонтів є досить небезпечним. Через те, що 

типові нафтові та газові родовища приуроченні в геолого-гідрогеологічному 

відношенню приурочені до артезіанських басейнів. Як правило у верхніх 

водоносних горизонтах цих басейнів підземні води мають високу якість і 

використовуються для питного та господарського водопостачання та відповідно 

експлуатуються для цих потреб без попередньої очистки. А в процесі 

експлуатації нафтових та газових родовищ можливе потрапляння 

високомінералізованих СПВ до водоносних горизонтів, що в подальшому 

призводить до підвищення мінералізації та унеможливлює їх використання для 

питного та господарського водопостачання[64, 90]. 

Потрапляння пластової води у водоносні горизонти можливе наступними 

шляхами : 

- через позатрубний простір обсадних колон; 

- через фільтрування з басейнів відстійників; 

- в процесі перетікання через водотривкі породи внаслідок порушення 

природної рівноваги тисків підчас розробки родовища; 

- внаслідок цілеспрямованого скидання сепарованих пластових вод у 

глибокі водоносні горизонти. 

 Для Східного нафтогазового регіону України (Чернігівська, Сумська, 

Полтавська, Дніпровська та Харківська області), видобуток СПВ є актуальним 

питанням оскільки переважна більшість населених пунктів експлуатує водоносні 

горизонти Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну для питного та 

господарського водопостачання[64]. 

2.4. Методики утилізації супутньо-пластових вод 

Утилізація пластових вод - актуальне завдання для виробничих об'єктів 

нафтогазовидобувної промисловості. Сучасний етап розробки нафтових 

родовищ в СНГР України на більшості з них характеризується третьою та 

четвертою стадіями експлуатації з високим ступенем видобутку супутньо-

пластових вод 80-95 % у видобутому флюїді. В зв’язку з цим процес утилізації 
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СПВ є невід’ємним елементом сучасної нафтогазової промисловості, а вибір 

методу і підходу повинен враховувати екологічні та економічні ризики його 

застосування. 

Сучасні видобувні компанії використовують різні методи утилізації 

пластових вод, серед яких є 5 найпоширеніших: 

1. Нагнітання назад у пласт колектор для підтримки пластового тиску, 

з метою збільшення вторинної нафтовіддачі пласта. 

2. Зберігання у спеціальних відстійниках, та на аераційних полях. 

3. Захоронення у глибокозалягаючих водоносних горизонтах.  

4. Скидання у відкриті водойми з використанням попередньої очистки. 

5. Використання високомінералізованих СПВ як гідромінеральної 

сировини для видобутку цінних компонентів. 

Метод повернення СПВ назад у пласт колектор є найбільш поширеним та 

прийнятним насамперед через позиції екологічної безпеки та економічної 

доцільності. Перевагами даного методу є: простота застосування, екологічно 

безпечний (не несе явного впливу на НПС), дешевизна у застосуванні, підтримка 

пластового тиску та збільшення нафтовіддачі колектору. Недоліками можна 

вважати наступне: не використання в повному об’ємі видобуті води, можливе 

солевідкладення у призабійній зоні нагнітальних свердловин, забруднення 

водоносних горизонтів через порушення цементної обсадки свердловин. 

Зберігання у спеціальних відстійниках та на аераційних полях. Перевагами 

даного методу є простота у застосуванні та дешевизна. Недоліки даного методу 

– використання значних площ під будівництво відстійників та аераційних полів, 

забруднення ґрунтів, водоносних горизонтів та відкритих водойм. 

Захоронення СПВ  у глибоких водоносних горизонтах. Даний метод не так 

широко використовується як два попередні. Перевагами даного методу є 

відносна екологічна безпека, можливість скидати значні об’єми води. До 

недоліків слід віднести: висока собівартість, можливість забруднення 

водоносних горизонтів через порушення в цементній осадці та самій колоні 
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нагнітальних свердловин, солевідкладення у призабійній зоні колектора та у 

фільтровій частині свердловини. 

Скидання у відкриті водойми. Даний метод утилізації СПВ 

використовують рідко, оскільки скидання високомінералізованих вод без 

попередньої очистки неможливо. Хоча деякі компанії вдаються до скидання без 

очистки, завдаючи значної шкоди навколишньому природному середовищу. 

Перевагою даного методу можна вважати дешевизну його застосування. Але 

даний метод є дуже небезпечним з екологічної точки зору, як результат його 

застосування забруднюються поверхневі води, підземні води, засолюються 

ґрунти. 

Використання високомінералізованих  пластових вод як гідромінеральної 

сировини для видобутку цінних компонентів. Саме направлення на використанні 

СПВ як гідромінеральної сировини не нове але даний метод почав розвиватися 

саме на теперішньому етапі розвитку нафтогазової геології. Ці води 

використовували як гідромінеральну сировину в першу чергу для видобутку 

таких елементів та сполук, як Бром, Йод, Бор та кухонної солі NaCl. Розвиток 

технологій на сучасному етапі дав змогу рентабельно видобувати з пластових 

вод Літій, Рубідій,Строній, Гафній, Цезій та багато інших елементів. Провідні 

нафтовидобувні країни світу ефективно використовують супутньо-пластові води 

в якості гідромінеральної сировини. 

Висновки 

 Видобуток СПВ є невід’ємною складовою розробки нафтових і газових 

родовищ. Висока мінералізація цих вод спричиняє ряд негативних економічних 

та екологічних наслідків. Перш за все екологічні наслідки проявляються у 

вигляді забруднення НПС цими високомінералізованими водами та розсолами. 

Економічні наслідки є похідною складовою від забруднення СПВ, так як 

виділяються кошти на боротьбу із наслідками спричиненими цими водами. Щоб 

зменшити на нафтогазопромислах негативний вплив на НПС, спричинений СПВ 

слід підбирати оптимальні методи утилізації цих вод.  
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В ході аналізу методів утилізації СПВ встановлено, що на сьогоднішній 

день найбільш раціональним є використання такого методу як використання 

СПВ в якості ГМС,   
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РОЗДІЛ 3  

СУПУТНЬО-ПЛАСТОВІ ВОДИ ЯК ГІДРОМІНЕРАЛЬНА 

СИРОВИНА 

3.1. Загальні принципи та приклади використання гідромінеральної 

сировини 

Використання СПВ як ГМС є досить перспективним напрямком освоєння 

ресурсів. На сьогодні цей напрямок практично не реалізований та не досить 

вивчений, хоча ще в 50-60 роках XX ст. деякими дослідниками колишнього 

СРСР та інших країн світу робилися спроби оцінки цього виду ресурсів. Але на 

той час використання і освоєння СПВ як ГМС не отримало подальшого розвитку 

через низку факторів, а саме:  потреба у продукції, яку можна отримати з СПВ, 

забезпечувалась за рахунок іншої сировини, більш дешевою у видобутку та 

переробці; також об’єми СПВ та вміст в них корисних компонентів значно 

поступалися традиційним родовищам. Проте, з часом традиційні родовища 

бідніють, а потреба людства в сировині не зменшується, що провокує пошук 

нових та альтернативних ресурсів. Одним із таких ресурсів можуть бути 

високомінералізовані СПВ нафтових і газових родовищ.  

При вивченні СПВ як корисної копалини слід використати досвід 

використання високомінералізованих вод та розсолів солоних озер. В світі ці 

води та розсоли вже давно використовуються як ГМС, і такі води відносяться до 

«промислових вод». Так, М.І. Дробноход визначає, що промислові води – це 

власне підземні води глибоких водоносних горизонтів, попутні води родовищ 

нафти та твердих корисних копалин, поховані розсоли сучасних евапоритових 

басейнів, ропа континентальних озер та відокремлених морських заток, морська 

вода[24]. Натомість промислові води за Н.І. Толстіхіним - це води, які містять в 

своєму складі розчинені хімічні компоненти та їх солі, що можливо видобувати 

за наявних технологій[51]. Чіткого визначення терміну «промислові води» в 

Україні як і в інших країнах світу не існує, але є один чіткий критерій за яким 

вода може вважатись промисловою - це вміст у воді певного хімічного 

компоненту з концентрацією, що дозволяють його промислове вилучення. Отже, 
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саме поняття «промислові води» охоплює дуже багато різних категорій 

високомінералізованих вод, які потрапляють в це визначення. При цьому кожна 

категорія відрізняється одна від одної. В світі найчастіше під поняття 

«промислові води» підпадають дві категорії, це високомінералізовані води 

відкритих водойм та підземні глибокозалягаючі водоносні горизонти з 

високомінералізовани  водами, розсолами та ропами.   

 Основні ресурси промислових вод, які розглядаються як ГМС пов’язані з 

підземними водами глибоких водоносних горизонтів[24]. До цих горизонтів 

приурочені СПВ. Таким чином, СПВ мають високі показники мінералізації та 

підпадають за нормативами та літературними  джерелами (відповідно до 

інструкцій ДКЗ України) в категорію промислових. Але, СПВ серед інших 

промислових вод, мають одну принципову особливість. Ця особливість полягає 

в тому, що всі інші промислові води необхідно  якимось чином видобувати 

(будувати спеціальні водозабірні споруди, транспортні мережі, шляхопроводи та 

інше).  В кінцевому результаті це призводить до збільшення витратної складової 

їх видобутку і переробки. Натомість СПВ є похідним елементом розробки 

нафтових і газових родовищ і не вимагають вкладання коштів у їх видобуток. 

Крім того, нафтовидобувні компанії витрачаються на їх утилізацію. 

Саму модель використання СПВ можна запозичити та перейняти із досвіду 

використання ГМС солоних озер, та промислових родовищ. 

Простота видобутку ГМС з солоних озер, робить цю сировину дешевою та 

цікавою для промисловості. Промислове освоєння ГМС солоних озер в світі має 

найбільше поширення. Хоча видобуток підземних високомінералізованих вод є 

більш вартісним в порівнянні з ропами солоних озер, їх видобуток проводиться. 

В сучасному світі з промислових вод на родовищах переважно США, 

Японії, Ізраїлю та інших країн світу у промисловому масштабі вилучаються Йод, 

Бром, Літій, Бор, Рубідій, Калій, Магній, натрій хлорид, натрій сульфат, калій 

сульфат та інші компоненти [55].  

В країнах колишнього СРСР із промислових вод видобувають переважно 

Йод та Бром. Україна в цьому плані не є виключенням, на сьогоднішній день 
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розробляється лише одне родовище промислових вод це Північно-Сивашське. 

Крім цього, ще одне – Бистрівське родовище перебуває на стадії завірених 

запасів, промислове освоєння якого ще не почалось[74]. Проте, в світі 

використання високомінералізованих вод для промисловості має значно більше 

значення. Так в США – Літію видобувають приблизно 16 тис. т/рік, Брому – до 

190 тис. т/рік , магній оксиду – до 750 тис. т/рік, натрій хлориду – приблизно 1600 

тис. т/рік; в Японії – Йоду – до 7 тис. т/рік; в Італії – боратів приблизно 35 тис. 

т/рік[59]. 

Найбільшим користувачем високомінералізованих вод, як уже 

відмічалось, є США, а саме: з розсолів озера Серлз (Searles) з мінералізацією 

близько 430 г/дм3, з максимальним вмістом Літію (Li) – 81мг/кг, Калію (К) – 26 

г/кг, Бору (В) – 4 г/кг, Брому (Br) – 860 мг/кг, видобувають соду, натрій сульфат, 

калій хлорид, бром, натрій бромистий, борну кислоту, фосфорну кислоту, літій 

карбонат, літій фосфат. З розсолів озера Сільвер-Пік (Silver Peak) з 

мінералізацією 180 г/дм3 видобувають літій карбонат і цілий ряд інших з'єднань, 

а з розсолів Великого солоного озера з мінералізацією 310 г/мг3 виробляють 

калій сульфат, натрій сульфат, магній, натрій і літій хлориди[7].  

В Італії основним джерелом Бору є парогідротерми Лардерелло 

(Larderello). З них видобувають борну кислоту, аміачні і карбонатні продукти. 

Загальний обсяг - 4400 т. борної кислоти і 4-5 тис.т. [7].  

В Ізраїлі з розсолів Мертвого моря (мінералізація 300-320 г/дм3) 

видобувають калій хлористий, бромні сполуки та мають намір видобувати літій 

хлорид (LiCl, запаси якого оцінені в 17,5 млн.т)[7]. 

Доцільності використання промислових вод обумовлена ще і тим, що такі 

хімічні компоненти як Бром, Літій, частково Йод видобуваються переважно із 

ГМС. Наприклад, виробництво такого елементу як Літій (його сполуки літій 

карбонат та літій хлорид), потреба в якому стрімко зростає, майже на 67% 

забезпечується ГМС.  

 В світі найбільша частина гідромінеральних запасів Літію доводиться на 

частку Чилі у вигляді знаменитого родовища Салар де Атакама (Salar de 
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Atacama) площею близько 3000 км2.  Родовище розташоване на півночі Чилі на 

висоті 2300 м і обмежене східною частиною Кордильєр, а з заходу – Кордільєрою 

Домейко та пустелею Атакама. Ропа Salar de Atacama, вирізняється серед інших 

родовищ ГМС тим, що концентрація Літію в вихідному природному розсолі 

становить 1,0-2,5 г/дм3, а при випаровуванні за спеціальною схемою можна 

отримати концентрати з вмістом Літію вище 40 г/дм3. Особливість ефективного 

освоєння цього родовища обумовлена природніми умовами, а саме високою 

випаровуваністю води, та неглибоким заляганням сировини. Так, 

випаровуваність води в районі розташування родовища становить 3200 мм/рік, 

кількість атмосферних опадів - 15 мм/рік. Корисні розсоли знаходяться на 

глибині 30-40 м[27]. Це родовище за запасами і видобутком Літію є найбільшим 

діючим в світі. Загальні запаси Літію в Чилі оцінюються USGS в 7,5 млн тон [38]. 

Основним користувачем Salar de Atacama в Чилі є компанія SQM (Sociedad 

Quimica y Minera de Chili S.A). Вона є великим виробником Йоду і нітратів та 

одним з найбільших в світі виробників літій карбонату (Li2CO3) (більше 30 тис. 

т. на рік). Літій карбонат видобувається в якості побічного продукту на 

підприємствах, які видобувають калій-хлоридну ропу на родовищі Salar de 

Atacama. Американська Rockwood Lithium видобуває Літій на своєму 

чилійському підприємстві SCL (Sociedad Chilena de Litio) на цьому ж родовищі 

Salar de Atacama (більше 20 тис. тонн в рік) [38]. 

Промислове освоєння Salar de Atacama розпочато в 60-роки XX століття 

американською компанією "Foot Minerals" спільно з національною компанією 

"Корфо". В основі технології лежить стадійне сонячне упарювання розсолу, що 

підвищує концентрацію Літію з 1,7 до 43 г/дм3. Процес реалізується в 12 картах. 

При цьому виділяється висока рентабельність комплексної схеми, що дозволяє 

встановити ціну на літій карбонат, вироблений за цією технологією не вище 

2 у.о, тобто найнижчу в світі[38]. 
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Рис. 3.1 Басейни для упарювання розсолів пустеля Атакама [38]  

В США розробляються соляні озера, що розташовані в західних штатах, 

вони мають середній вміст літій оксид (LiO2) в ропі від 0,0075 до 0,015%. 

Альбеммар Роквуд Літій (Albemarle Rockwood Lithium) виробляє літій карбонат 

з ропи на підприємстві Сільвер Пек (Silver Peak) в шт. Невада. Загальні запаси 

Літію в США оцінюються USGS в 38 тис. тонн[38]. 

В Аргентині, американська FMC Corp. працює з 1998 року на родовищі 

Salar de Hombre Muerto (загальні запаси Літію 800 тис. тон), виробляє 12 тис. 

т/рік карбонату Літію і 5–7  тис. т/рік літій хлорид. Загальні запаси Літію в 

Аргентині оцінюються USGS в 2 млн тонн[38]. 

Виробництвом Літію займаються і в Китаї. Компанія Tibet Lithium New 

Technology Development Co. виробляє 5000 т/рік карбонату Літію з ропи 

родовища Zabayu Salt Lake в Східному Тибеті. CITIC Guoan Lithium Science & 

Technology Co. виробляє 35 тис. т/рік літій карбонат на родовищі Taijinaier Salt 

Lake (запаси 940 тис. тон Літію) в провінції Цинхай. Це найбільше підприємство 

в Китаї з виробництва Літію[38]. 
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Враховуючи досвід видобутку корисних компонентів із ГМС солоних озер, 

можна говорити про те, що технологічно процес освоєння цього виду ресурсів є 

досить досконалим та перспективним напрямком. Таким чином, таку модель 

освоєння високомінералізованих  вод можна перенести на СПВ. Головною 

умовою використання СПВ як ГМС в порівнянні з ропою солоних озер є 

технологічні концентрації хімічних компонентів (мінімальний бортовий вміст 

хімічного компонента у воді). Проте технології розвиваються і мінімальні 

концентрації зменшуються, що дає привід розглядати СПВ як цінну сировину.  

3.1.1. Хімічні компоненти, що визначають супутньо-пластові води як 

гідромінеральну сировину 

Вміст і концентрації корисних компонентів у СПВ і визначають їх 

можливість до промислового освоєння. Для більшості СПВ за концентраціями 

певних макро і мікрокомпонентів  на світових нафтових і газових родовищах так 

і на родовищах СНРГ України прослідковуються закономірність щодо їх вмісту. 

Відповідно до концентрацій та вмісту хімічних компонентів, технологій 

видобутку та потреби у видобутих компонентах, СПВ представляють 

промисловий та економічний інтерес цілим рядом розчинених в них хімічних 

компонентів та їх сполук. До таких компонентів відносяться: Бром, Йод, Літій, 

Магній, Калій та інші. 

В СПВ серед мікрокомпонентів  найбільше розчинено  Брому. Відповідно 

до класифікації Плотнікова(1955 р.) промислових вод мінімальна промислова 

концентрація його у воді складає 250 мг/дм3[75]. В пластових водах нафтових 

родовищ світу концентрації Брому подекуди зафіксовані на рівні 6-7 г/дм3. В 

світі його щорічно видобувають близько 550 тис. тонн, ціна однієї тонни складає 

до 1 000 у.о. [51]. На родовищах СНГР України середній вміст Брому коливається 

в межах 200-370 мг/дм3[8-10]. 

Другим за поширенням у пластових водах нафтових родовищ є Йод, 

видобуток якого вважається рентабельним за концентрації 18 мг/дм3. Ціна за 

одну тонну Йоду коливається в межах 33 000 у.о. [15]. Вміст Йоду у воді на 

більшості нафтових родовищ України коливається в межах 30-70 мг/дм3[8-10].  
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Також притаманний нафтовим родовищам з підвищеними концентраціями 

є Бор, у відповідності до класифікації промислових вод, з вмістом його у воді 60 

мг/дм3 є промисловим для видобутку.  

На сьогоднішній день головну цінність для видобутку із СПВ представляє 

Літій. Тим паче, що світова потреба в Літії зростає, в зв’язку із збільшенням 

виробництва засобів збереження електроенергії. Майже 67% всього Літію в світі 

видобувають із гідромінеральної сировини (ропи або високомінералізовані 

підземні води та води солоних озер). Ціна за одну тонну промислового Літію на 

світових ринках коливається в межах 6 300 у.о. Мінімальні промислові 

концентрації у воді Літію в більшості країн світу відповідно до нормативів 

прийняті на рівні 10 мг/дм3, хоча в США його видобувають із вод де 

концентраціє складає 3 мг/дм3. В СПВ нафтових родовищ України концентрації 

Літію в середньому коливаються в межах 4-6,5 мг/дм3[90]. 

Ще одним елементом який потенційно можливо видобувати із СПВ є 

Стронцій. Собівартість його видобутку із гідромінеральної сировини є вищою у 

порівнянні з видобутком із мінеральної сировини, але якщо Стронцій видобувати 

в комплексі з іншими елементами, а не як основний елемент, то рентабельність 

його видобутку значно зростає. Рентабельність Стронцію є прийнятною з 

концентрацією його у воді 300 мг/дм3, ціна за одну тонну складає 1 300 – 

1 500 у.о. [90]. 

Також із СПВ є перспектива видобутку Скандію, Цезію, Германію, Барію, 

Рубідію та інших компонентів, але технологічно процес їх видобутку 

залишається досить складним та вартісним. 

Вміст Скандію у пластовій воді нафтових родовищ знаходиться в межах 

0,012 мг/дм3 в порівняні з морською водою де вміст складає 4*10-5 мг/дм3. Хоча 

кондиційний вміст Скандію у воді не встановлений, відомо, що його 

видобувають із бокситів та уранових руд з вмістом від 0,0001% до 0,002%. Ціна 

на Скандій досягає близько 200 000 у.о. за кілограм[6]. При цьому Україна має 

досвід видобутку цього елементу оскільки в 2003 році одним із трьох родовищ в 
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світі було родовище уранових руд в Жовтих Водах де також видобувався Скандій 

[90].  

Підсумовуючи вищенаведене, можливість  використання 

високомінералізованих  вод як промислових визначається, в першу чергу, 

концентрацією конкретного хімічного компоненту присутнього в СПВ. 

Найбільш поширені хімічні компоненти, які видобуваються із води та їх 

мінімально промислові концентрації наведені таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Таблиця мінімально промислових концентрацій основних цінних хімічних 

компонентів у високомінералізованих водах [26] 

Компонент 

Мінімальні концентрації мг/дм3 

 
Станом на 

1988 р. 

[75] 

Станом на 2013 р., за 

практично діючими 

технологіями [90] 

Відповідно до 

інструкцій ДКЗ 

України [55-59] 

Йод 18 18 10  

Бром 200 200 200  

Бор 250 60 -  

Стронцій 500 300 300  

Літій 10 10, в окремих випадках 3 10  

Рубідій 5 3 3  

Цезій 1 0,5 0,5  

Радій 10-5 10-9 – 10-6 -  

Бор оксид 250 250 250  

Вольфрам - - 0,03  

Магній - 1000 500  

Калій - 1000 1000  

Германій - - 0,05  

Скандій 

 
- перспективний -  

*[-] не визначалось, або не встановлено 

 

Відповідно до вмісту та концентрацій хімічних компонентів, які повинні 

буди у воді для її промислового використання СПВ нафтових та газових родовищ 

можна розглядати як перспективну сировину. Але для обґрунтованого 

використання необхідно проводити якісне ГЕО цього виду ресурсу. 
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3.1.2. Критерії щодо проведення геолого-економічної оцінки 

супутньо-пластових вод як гідромінеральної сировини 

Виходячи з вищенаведеного можна зробити висновок, що використання 

СПВ нафтових родовищ, є технічно можливим.  Підхід щодо використання 

високомінералізованих вод як ГМС для промислового видобутку цінних 

компонентів є раціональним та економічно обґрунтованим. Для об’єктивного 

обґрунтування використання СПВ як ГМС необхідно проводити їх оцінку 

запасів. Для цього необхідно мати вихідну інформацію, що забезпечує критерії 

оцінки СПВ як ГМС. 

Проведення оцінки СПВ як ГМС  базується на використанні ряду 

кондицій, які визначають ці води як корисну копалину. Враховуючи можливість 

ототожнення СПВ та промислових вод, застосовуємо до них ті самі вимоги, що і 

до промислових. Основні кондиції щодо СПВ, представляють собою сукупність 

економічно обґрунтованих вимог до якості і кількості води, технічних умов 

експлуатації родовища при раціональному використанні надр і дотриманні 

правил охорони навколишнього природного середовища. При проведенні ТЕО та 

затвердженні запасів промислових вод у ДКЗ необхідно керуватися 

інструкціями, які визначають запаси за відповідними кондиціями. У складі 

кондицій для підрахунку запасів термальних і промислових вод 

обґрунтовуються такі показники:  

• Середні і мінімальні температури термальної води, або середній і 

мінімальний вміст основних супутніх корисних компонентів; 

• Допустимий вміст шкідливих домішок; 

• Глибина і конструкція експлуатаційних свердловин; 

• Максимально допустиме зниження рівня в свердловинах;  

• Середні розрахункові і мінімально допустимі дебіти свердловин;  

• Способи і засоби водопідйому; 

• Система транспортування води до водоспоживача; 

• Узгодження із замовником терміну експлуатації водозабірної 

споруди та режим водовідбору в цей термін; 
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• Способи відведення використаних вод[24, 55]. 

Розглядаючи вищенаведені вимоги при визначенні кондицій для 

промислових вод, СПВ нафтових та газових родовищ хоч і відносяться до 

промислових, але під дані кондиції вони потрапляють не в повній мірі. Оскільки 

СПВ є похідним (супутнім) елементом розробки родовищ, а не основною 

корисною копалиною, то більшість вищенаведених кондицій для оцінки цієї 

сировини, на наш погляд, не потрібні. Для проведення ГЕО СПВ як корисної 

копалини, на нашу думку, треба керуватись наступними кондиціями: 

 Об’єми видобутку СПВ; 

 Концентрацією хімічних компонентів в СПВ; 

 Наявністю підприємств щодо переробки СПВ;  

 Узгодження із замовником терміну експлуатації водозабірної споруди та 

режим водовідбору в цей термін; 

 Наявністю логістичної мережі для транспортування СПВ до переробних 

підприємств; 

 Способами відведення або подальшого використання вже переробленої 

води. 

Зважаючи на специфічність СПВ як корисної копалини (гідромінеральної 

сировини). Можна визначити особливість алгоритму щодо їх оцінки. З 

гідрогеологічної точки зору при оцінці необхідно користуватися наступними 

критеріями: об’ємами видобутку; мінімальними концентраціями, які дозволяють 

проводити промислову переробку. Відповідно до цього, ми пропонуємо 

алгоритм у ході накопичення та збору інформації для подальшого проведення 

ГЕО та ТЕО. 

При видобутку нафти СПВ  не видобувається лише на перших стадіях 

освоєння родовища, часовий проміжок близько 10 років, а в подальшому 

видобуток її тільки зростає. Через це, такий параметр як об’єм видобутку 

відходить на другий план в порівнянні з концентраціями хімічних компонентів у 

видобутій воді. 
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Концентрації хімічних компонентів є головним критерієм, яким слід 

керуватися при проведенні оцінки СПВ в якості ГМС.  

Наявність переробних підприємств, є не менш важливою складовою яка 

визначає доцільність використання СПВ. При оцінці слід користуватися 

наступними вимогами які визначаються такою складовою як переробне 

підприємство: 

1. Відстань від об’єкту видобутку сировини до переробного 

підприємства; 

2. Потужністю переробки; 

3. Спрямуванням за хімічним компонентом який видобувається; 

4. Способом та шляхами утилізації відпрацьованих вод. 

Основною проблемою яка, на сьогоднішній день, залишаться відкритою 

для використання СПВ в якості ГМС в Україні (так само як і в більшості 

нафтових провінцій колишнього СРСР) це брак вихідної інформації, необхідної 

для подальшого проведення оцінки ресурсів та запасів даного виду корисної 

копалини. 

3.1.3. Рекомендації щодо накопичення вихідної інформації для 

якісного проведення геолого-економічної оцінки супутньо-пластових вод  

Основним показником який характеризує СПВ як ГМС є концентрації 

хімічних компонентів. Вихідна інформація повинна містити концентрації 

компонентів, а саме розгорнутих відомостей про вміст розчинених компонентів 

у пластових або супутньо-пластових водах. В першу чергу це стосується тих 

хімічних компонентів, які на момент дослідження проб води представлять 

інтерес для їх видобутку (хімічні компоненти які наведені в табл. 3.1). Але для 

СПВ нафтових і газових родовищ України існує проблема браку розгорнутої 

вихідної інформації за цими та іншими компонентами хімічного складу.  

В зв’язку з вимогами (інструкціями), під час проведення пошуково-

розвідувальних робіт та в процесі експлуатації родовища, пластова та СПВ 

досліджується за встановленими нормами. До них входять визначення 

органолептичних властивостей води, показників pH та Eh, загальної 
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мінералізації, макрокомпонентів, мікрокомпонентів таких як Йод, Бром та Бор, 

також інколи може визначатися залізо дво- та тривалентне[13,14,18-21]. Приклад 

такого визначення наведений в додатку 4. Але, як показує практика, даний тип 

хімічного аналізу не відображає в повній мірі всі властивості та розчинені 

компоненти, які притаманні пластовим водам нафтових родовищ. На жаль, більш 

детально пластову та СПВ починають досліджувати лише при виникненні 

значних виливів цієї води в навколишнє середовище або при невдалому виборі 

методу утилізації, що несе за собою екологічні проблеми. Яскравим прикладом 

розгорнутого хімічного аналізу можна вважати дослідження, наведені у роботі 

О.М. Васільєва щодо забруднення ґрунтових вод СПВ, в результаті їх витікання 

з басейну відстійника на Качанівському родовищі в Сумскій області. Для 

отримання достовірних результатів проводився також аналіз води на декількох 

інших родовищах Сумської області, результати аналізу наведені в таблиці 1.1.   

Другим критерієм, який необхідно враховувати є  інформація щодо об’ємів 

видобутку СПВ. Цей критерій в першу чергу дає можливість для ГЕО ресурсів 

СПВ (які відповідають ряду вищеперерахованих кондицій). Хоча, під час аналізу 

інструкцій ДКЗ, встановлено, що необхідно обліковувати СПВ об’єм видобутку 

яких прогнозується в кількості не менше 250 тис. м3, та концентрації хімічних 

компонентів перерахованих в табл. 3.1 [55]. Як результат у звітних матеріалах із 

затвердження запасів нафти і газу, даною умовою часто нехтують, аргументуючи 

тим, що заданий об’єм СПВ не буде видобутий. 

Нехтування інформацією щодо хімічного складу та об’ємів видобутку 

СПВ, відповідно до даних вимог, на нашу думку, є рішенням неправильним, 

оскільки в СПВ завжди містяться цінні хімічні компоненти, а вимоги встановлені 

з посиланням безпосередньо на застарілі технології. Тобто, питання освоєння 

СПВ, на кожному конкретному часовому проміжку, залежить лише від 

технологічного процесу, який стрімко розвивається і мінімальні концентрації 

змінюються.  

В зв’язку з цим для ефективного освоєння СПВ як ресурсу, можна в 

рекомендаційній формі запропонувати експлуатуючим та пошуково-
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розвідувальним нафтогазовим компаніям та організаціям створити та вести 

спеціальні бази даних (БД) щодо СПВ. Це дасть змогу попередньо оцінювати їх 

ресурси, і відповідно, бути готовими до початку експлуатації СПВ як ГМС. Крім 

того, відповідно до «Загальнодержавної програми розвитку МСБ України на 

період 2011–2030 рр.» треба збільшити мінерально-сировинні базу країни, із 

таких компонентів хімічних компонентів – Вольфраму, Літію, Гафнію, Скандію, 

барій оксиду. Всі ці компоненти вміщуються в  СПВ Східного НГР України, це 

в свою чергу дає обґрунтованість для більш детального дослідження цього виду 

ресурсу [54].  

Для ефективного аналізу СПВ та подальшого затвердження їх як ресурсів 

або запасів, БД, що пропонується має наповнюватись за наступними критеріями:  

- Вміст хімічних компонентів у СПВ та їх концентрації; 

- Об’єми видобутку СПВ; 

- Географічне розташування родовища; 

- Прогнозні ресурси. 

Для проведення аналізу за вищеперерахованими критеріями на 

сьогоднішній день якнайкраще підходять методи та технології ГІС. 

Вміст хімічних компонентів в СПВ та їх концентрації. За даним критерієм 

оцінки можна взяти за еталонний ряд мінімально рентабельні концентрації 

хімічних компонентів наведені в таблиці 3.1. Це допоможе підібрати правильний 

метод переробки (комплексна переробка або вузько направлена). В подальшому 

накопичений масив інформації в БД дасть можливість класифікувати СПВ за 

окремим хімічним компонентом, або їх комплексом у відповідності до обраної 

технології переробки. 

Об’єм видобутку СПВ. За даним критерієм можна з економічної точки зору 

прораховувати доцільність проведення переробки СПВ, спираючись на 

попередній критерій. 

Географічне розташування родовища. Даний критерій є актуальним при 

створенні БД саме Східного регіону. Оскільки регіон має площу 

розповсюдження близько 101 800 км2, та при цьому характеризується значною 
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густиною родовищ, що експлуатуються. Наприклад, якщо СПВ якогось 

родовища в повній мірі не задовільнять кондиціям за першими двома 

критеріями, але при цьому вони в географічному відношенні є досить близькими, 

то за даним критерієм можна прорахувати оптимальне розташування 

переробного підприємства та його логістику, тобто оптимальні шляхи 

транспортування сировини.  

Прогнозні ресурси. За цим критерієм можна наповнювати БД за 

наступними елементами: стадія розробки (за коефіцієнтом обводнення флюїду, 

що видобувається), проектний термін розробки нафтового родовища, 

геометричні параметри колекторів та ін. Даний критерій має дати більш повну 

картину для прогнозування можливості освоєння СПВ в якості ГМС та 

економічно обґрунтовувати параметри. 

Створена БД за перерахованими критеріями дасть змогу проводити 

детальний аналіз та проведення попередньої оцінки ресурсів та запасів СПВ на 

гідромінеральну сировину. На основі даної БД за допомогою ГІС та спеціальних 

програмних комплексів можна моделювати та прогнозувати розробку родовищ, 

економічно обґрунтовувати доцільність залучення інвестицій для освоєння 

нового виду сировини. Для наповнення БД вихідною інформацією пропонується 

в рекомендаційній формі обтяжити нафтовидобувні компанії вносити 

щоквартальні відомості щодо геохімічного складу СПВ та їх об’ємів видобутку. 

Крім цього, рекомендувати фондовим установам вносити до БД відомості за 

цими показниками, при оцифровуванні або при архівуванні старих звітних 

матеріалів.  

З метою розширення ресурсної бази країни дана БД дозволить створити 

загальну картину потенційності використання СПВ як гідромінеральної 

сировини. Це, в свою чергу, дасть можливість об’єктивно оцінювати та сприяти 

надходженню інвестицій в дослідження та освоєння цього виду сировини. На 

наступному етапі, це сприятиме ефективному освоєнні існуючого фонду 

свердловин на нафтових родовищах, які були виведені із експлуатації через 

високі ступені обводнення[62]. 
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3.2. Світовий досвід використання супутньо-пластових вод 

За радянських часів використанню СПВ для промисловості приділялася 

певна увага і робилися спроби оцінки таких родовищ. Так, В.Т. Малишек в 60-х 

роках ХХ ст. порахував, що для деяких родовищ Дагестану, де дебіти СПВ 

хлоркальцієвого типу (за класифікацію Суліна) складали 70 000 м3/добу, 

можливим був видобуток хлорвміщуючих солей [79]. Він визначив, що за такого 

фактичного дебіту з однієї свердловини, яка видобуває СПВ, в рік можна 

вилучити натрій хлориду (NaCl) – 1 470 000 т; калій хлориду (KCl) – 30 000 т; 

кальцій хлориду (CaCl2) – 30 000 т; барій хлориду (BaCl2) – 14 300т; магній 

хлориду (MgCl2) – 24 300 т; стронцій хлориду (SrCl2) – 277 т; йоду – 324 т; брому 

– 5 200 т; барію – 1 180 т. Але на практиці в СРСР видобуток компонентів з СПВ 

практично не проводився, крім видобутку Йоду, Брому та Бору, такі заводи 

функціонували в Нафточалі (Азербайджан) та на півострові Челекен 

(Туркменія)[79]. 

В СРСР, також,  при пошуково-розвідувальних роботах на нафту та газ 

проводилися спеціальні хімічні аналізи пластових вод з метою встановлення 

кількісного вмісту Йоду, Брому та Бору, які в свою чергу є  індикаторами 

наявності покладів нафти та газу. Також, подекуди на основі отриманих даних 

робився прогноз щодо потенційного промислового використання пластових вод. 

Хоча спроби щодо визначення концентрацій корисних компонентів 

проводились, але оцінки перспектив використання пластових вод в якості ГМС 

та саме використання на практиці майже ніде не застосовувалась.   

На сучасному етапі серед пострадянських країн у промисловому 

використанні СПВ вперед просунувся Азербайджан. В цій країні більш детально 

проводять оцінку даного виду родовищ, та подекуди їх розробляють. Також в 

Росії на деяких родовищах Західного Сибіру з вод крім Йоду, Брому та Бору 

почали видобувати ще Стронцій, Рубідій та Барій[90]. 

Прикладом сучасної оцінки можливостей використання СПВ на нафтових 

родовищах, можна вважати родовища Апшеронського півострова (Азербайджан) 

представлений у роботі У.Ш. Мехтієва та Ф.М. Гаджиєва. Авторами 
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встановлено, що на кожну тону видобутої нафти в середньому припадає 24 тони 

СПВ. Мінералізація води продуктивних товщ коливається від 200–220 г/дм3 у 

нижній частині до 12,6 г/дм3 у верхній. Таким чином, на 24 тони СПВ припадає 

1,59 тони солей, з яких: натрій хлорид (NаСI) – 1380 кг, калій хлорид (КСI) – 

6,4 кг, магній хлорид (МgСI2) – 64 кг, кальцій хлорид (СаСI2) – 43 кг, кальцій 

карбонат (СаСО3) – 50 кг, натрій карбонат (Na2CO3) – 16 кг, Йоду (J) – 0,5 кг, 

Брому (Вr) – 2,0 кг, бор оксид (В2О3) – 11 кг, Стронцію (Sr) – 1кг та ін. Із значної 

кількості компонентів та елементів, які містяться в складі СПВ із середньою 

мінералізацією 75 - 80 г/дм3, що видобуваються з 1 т нафти, вартість тільки 

натрій, калій, кальцій хлоридів, магній, кальцій карбонату, йод, бор та стронцій 

(за цінами на міжнародних ринках) становить 250-260 у.о. [44]. 

В Російській Федерації, на сьогоднішній день, із високомінералізованих 

вод видобувають переважно Йод та Бром [41]. Проте, на деяких родовищах 

Західного Сибіру, видобувають і ряд інших компонентів. Цей процес не має 

особливого поширення, бо видобутком займаються переважно компанії які 

прагнуть до модернізації та раціонального використання надр, але з метою 

утримання монополізації ринку та збільшення прибутків вони своїми 

методиками та технологіями не діляться. Також науковцями РФ надруковано ряд 

теоретичних робіт пов’язаних з використанням СПВ як сировини для 

промисловості [90]. Вченими було запропоновано технологію комплексного 

вилучення Магнію, Бору, Брому, Йоду та Літію, і дана технологія була успішно 

реалізована на Західно-Тебукському родовищі (Республіка Комі). Також автори 

даної технології встановили, що, наприклад, всього за добу одна-єдина 

свердловина №12 родовища Оймаша, з типовим для родовища ступенем 

обводнення, викидає на поверхню близько 250 тон СПВ. Тільки за одну добу в 

цій воді на поверхню виливається 700 кг Калію, 350 кг Стронцію, 110 кг Брому, 

84 кг Літію, 15 кг Бору, 7 кг Цезію, 4 кг Рубідію та 0,3 кг Германію. І все це 

просто виливається на землю. Також, дослідники встановили, що в місце збору 

СПВ родовища Оймаш щоденно надходить близько 12 тон рідкісних і 

рідкоземельних металів (рис. 3.1) [31]. 
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Україна, як одна з республік колишнього СРСР, починаючи  з 60-х ХХ ст. 

і до сьогодні в плані використання промислових вод не розвивалась. Як 

зазначалося вище, в Україні промислові води використовують  лише на 

Північно-Сивашському родовищі, при цьому видобувається лише Йод. А щодо 

використання СПВ то взагалі ніяких досліджень практично не проводилось, 

лише, Н. Кучманич в свої роботі зробив прогноз стосовно використання СПВ на 

родовищах Бориславського нафтопромислового району з метою видобутку з цих 

вод Йоду. Але практичного використання ці роботи так і не набули[63].  

 

 

Рис. 3.2 Стічний колектор родовища Оймаш (Росія)[31] 

 

3.3. Аналіз СПВ Східного нафтогазового регіону 

З вищенаведеної інформації і розділів 1 та 2 можна визначити найбільш 

характерні хімічні елементи та їх концентрації притаманні для пластових вод 
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нафтових і газових родовищ СНГР України, за якими ці води можуть 

представляти промисловий інтерес. До них належать такі мікрокомпоненти: 

Бром, Калій, Йод, Амоній, Бор, Літій, Рубідій, Цезій, Стронцій, Барій, Гафній та 

інші. 

Концентрація Брому в підземних водах нижнього гідрогеологічного 

поверху Прип’ятсько-Дніпровсько-Донецького прогину змінюються в широких 

межах – від 7–18 мг/дм3 до 5 500–6 750 мг/дм3. Найвищі концентрації 

притаманні родовищам у кам’яновугільних відкладах [8-10, 90]. Бром є найбільш 

поширеним і притаманним пластовим водам нафтових і газових родовищ. 

Калій. Його концентрації змінюються в межах 125–310 мг/дм3, приурочені 

також до кам’яновугільних відкладів оскільки має седиментаційне походження. 

Хоча на деяких ділянках його концентрації складають 10 600–18 100 мг/дм3 

(Прип’ятський прогин, Шатилівська площа) [8-10, 90]. 

Йод зустрічається в діапазоні від залишків (слідів) до 200 мг/дм3, у 

пластових водах нафтогазових родовищ переважаючі концентрації Йоду 

складають 54–199 мг/дм3, для більшості типових нафтових родовищ 

концентрації Йоду в пластових водах складають в межах 27 мг/дм3 . Максимальні 

концентрації переважно приурочені до глибоких горизонтів. Хоча максимальна 

концентрація 199 мг/дм3 була зафіксована в розсолі брянцевського горизонту 

Медведівського родовища[83]. 

Амоній, концентрації якого в даній геологічній структурі знаходяться в 

межах від 5–50 мг/дм3 до 500–1 500 мг/дм3. Але по основній площі поширення 

його концентрації коливаються в межах 40–180 мг/дм3[90, 83]. 

Концентрації Бору коливаються в межах від 0,5–5,0 мг/дм3 до 280–

409 мг/дм3, для нафтових родовищ найбільш притаманні концентрації 55–274 

мг/дм3 [8-10, 90, 83]. 

В розсолах ДДЗ концентрації Літію складають від 1,8–5,7 до 20–55 мг/дм3, 

на деяких площах 87–270 мг/дм3 [8-10, 90, 83]. Літій є досить поширений але 

маловивченим мікрокомпонентом у пластових водах нафтових і газових 

родовищ як Східного НГР України. 
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Рубідій. Його концентрація у водах змінюються від 0,1–0,4 до 4,6–8,4 

мг/дм3, максимально зафіксовані 14,3 мг/дм3. 

Цезій, також є елементом притаманним для вод ДДЗ з вмістом від 0,6 до 

1,0–1,4 мг/дм3, максимальна зафіксована концентрація складає 12,8 мг/дм3, щодо 

типових концентрацій складно зробити висновок оскільки даний елемент є 

маловивченим[90]. 

Стронцій. Вміст Стронцію в розсолах ДДЗ змінюється в межах від 100–200 

до 500–1 600 мг/дм3, а в Прип’ятському прогині досягає 1 200–4 460 мг/дм3. 

Найвищі концентрації для неглибокозалягаючих горизонтів (до 1 000 м) 

складають 110–180 мг/дм3, інколи досягають 260 мг/дм3. Високі концентрації 

притаманні водам карбону і мають діапазон від 400 до 1 280–1 610 мг/дм3. 

Максимальний вміст Стронцію зафіксований на Речицькому родовищі у 

відкладах девону з вмістом 3 820–4 460 мг/дм3  [8-10, 90, 83]. 

Барій. Цей метал присутній у водах ДДЗ з вмістом від 6 – 10 до 50 – 100 

мг/дм3, хоча на деяких родовищах його вміст виявлений в межах 210 – 520 

мг/дм3.  Максимальна концентрація Барію зафіксована в водах середнього 

карбону Балаклейсько-Савинцевської площі – 1 478 мг/дм3, як правило високі 

концентрації характерні для безсульфатних вод [83]. 

Крім вищеперерахованих елементів пластовим водам нафтових та газових 

родовищ притаманний вміст і інших мікрокомпонентів. Але, при цьому, їх вміст 

не значний, а їх поширення не типове для всіх родовищ. Це, в свою чергу, не дає 

можливості виявити певні закономірності при вивченні гідрогеохімічних 

залежностей на нафтогазових родовищах. Відомості по інших компонентах 

наведені в таблиці 1.1. 

Серед вищеперерахованих хімічних компонентів згідно таблиці 3.1 

промислову цінність можуть мати Бром, Йод, Калій, Бор, Літій, Стронцій, Цезій, 

а також макрокомпоненти та їх сполуки: магній, натрій хлорид. Взявши до уваги 

мінімально промислові концентрації, які необхідні для раціонального видобутку 

тих чи інших хімічних елементів та їх сполук із води, аналітичним методом 

можна визначити можливість використання СПВ родовищ СНГР України в 
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якості сировини для промисловості. Для цього використані зведені за різні роки 

спостереження хімічні аналізи СПВ Качанівського, Чутівського, 

Луценківського, Скоробагатьківського, та Русько-Комарівського родовищ [8-10, 

75].  

Результат порівняння наведено в таблиці 3.2. З таблиці видно, що на 

Рибальському родовищі потенційно рентабельний видобуток буде хлоридів, 

Бору, Калію, Магнію, Стронцію та перспективна розробка Літію. 

На Качанівському родовищі можливо розробляти хлориди, Бор, Магній, 

Стронцій та є перспектива Літію. 

На Чутівському родовищі перспективними для промислового видобутку 

слід вважати хлориди, Йод, Бром та Магній. 

На Луценківському та Скоробагатьківському родовищах – хлориди, Магній 

та Бром (тільки Скоробагатьківське). 

Русько-Комарівське родовище, яке знаходиться в Закарпатському 

нафтогазовому регіоні, належить зовсім іншій геологічній структурі за вмістом 

Літію, хлоридів та Калію підкреслює загальну тенденцію перспективного 

напрямку використання СПВ. 
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Таблиця 3.2 

Порівняльна таблиця СПВ відповідно до мінімальних промислових концентрацій [8-10, 13, 83, 90] 
Компонент Мінімальна 

концентрація, 

мг/дм3 

Рибальське 

родовище, 

концентрація 

мг/дм3 

Качанівське 

родовище, 

концентрація 

мг/дм3 

Чутівське 

родовище, 

концентрація 

мг/дм3 

Луценківське 

родовище, 

концентрація 

мг/дм3 

Скоробагатьківське 

родовище, 

концентрація 

мг/дм3 

Русько-Комарівське 

родовище 

(Закарпатський НГР),   

концентрація мг/дм3 

Хлориди 5*104 102150 97219 188654,40 75279,65 127656,00 18027,64 

Сульфати 5*104 48 28,89 1170,31 216,45 431,66 624,65 

Бром 250 110 143 294,7 105,23 35,96 – 275,72 6,35 – 16,40 

Йод 18 3,98 5,3 72,18 6,35 1,05 – 12,69 2,5 - 5,5 

Бор оксид 200 - - - - - - 

Бор 60 75 147 54,8 9,88 18,52 18,6 

Літій 10  

(за новітніх 

технолігій 3) 

4,75 4,2 - - - 5,10 – 9,85 

Натрій 

карбонат 

5*104 - - - - - - 

Калій 350-1000 618,8 335,0 - - - 737,2 – 858,5 

Магній 1000-5000 1875,02 1518,9 6487,02 3648,0 4864,00 - 

Стронцій 300 330 444,4 - - - - 

Рубідій 3 - 0,3 - - - 0,47 

Цезій 0,5 0,2 0,27 - - - 0,38 

Германій 0,05 - - - - - - 

Радій 10-9-10-6 - - - - - - 

[-] - не визначалися 

Можливий видобуток 

Перспективний 
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3.4. Технологія переробки супутньо-пластових вод 

3.4.1. Обґрунтування технології переробки  

СПВ вміщує в своєму складі велику кількість розчинених хімічних 

компонентів та їх сполук, і є полікомпонентним розчином. Проте всі існуючі 

технології, що використовуються для розробки ГМС орієнтовані переважно на 

вилучення одного або двох компонентів. Таке використання даних технологій є 

не раціональним відносно СПВ, оскільки в них можуть крім орієнтованого 

хімічного компоненту міститися й інші компоненти із значними концентраціями, 

а технологічний процес може потребувати використання реактивів, які можуть 

утворювати складні розчини, що в подальшому унеможливить вилучення інших 

компонентів. 

На сьогодні є доволі велика кількість технологій видобутку хімічних 

компонентів із води. Це технології Японської компанії JOE (Japan Oil Engineering 

Co., Ltd), компаній США, що спеціалізуться в першу чергу на освоєнні ГМС, та 

інші. Але, зважаючи, що СПВ як промислова сировина, ще мало освоєна майже 

всі технології не мають відкритого доступу та є запатентованими.  

На наш погляд, для СПВ СНРГ України схожості геолого-гідрогеологічних 

умов родовищ, якнайкраще підходить технологія запатентована російськими 

вченими та випробувана на Західно-Тебукському родовищі (Комі) – метод 

комплексної переробки  СПВ (RU2000116192A «Способ комплексной 

переработки попутных вод нефтяных месторождений»)[74]. 

Суть технології полягає в тому, що із СПВ видобувається ряд компонентів 

таких: Бор, Магній, Літій, Йод, Бром. Це в свою чергу на основі вищенаведеної 

інформації про хімічний склад СПВ Східного НГР, дає підстави говорити про 

ефективність оцінки СПВ на основі даної технології. Перевагою даної технології 

також є те, що використання реактивів не сильно змінює природну хімію води, а 

після вилучення компонентів можна повертати воду назад в пласт колектор з 

метою підтримки пластових тисків (ППТ). Цикл використання СПВ наведений в 

схемі на рисунку 3.3.  
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Таблиця 3.3 

Базова складова вартості застосування технології [27, 56] 

 Бор Магній Літій Йод Бром 

Мінімальні 

промислові 

концентрації, 

мг/дм3 

10 500 10 10 200 

Ступінь 

вилучення, % 
80 99 91,5 80 92 

Товарна 

продукція 

NaBO3 

натрій 

перборат 

MgO 

магній 

оксид 

Li2CO3 

літій карбонат 

I2 

Йод 

кристалічний 

Br2 

Бром 

чистий 

Вартість 

(собівартість) 

реактивів, що 

йде на 

видобуток 1 кг 

товарної 

продукції в  

грн [27] 

11 3 130 12 8 

Вартість 

товарної 

продукції грн 

за 1 кг 

27 10 370 2000 900 

Валовий 

прибуток 
16 7 240 1988 892 

Економічна 

ефективність, 

% 
60 70 64 99,4 99,1 

- не враховано витрати на елекртроенергію 

 

Для функціонування технологічного процесу необхідне обладнання яке 

працює за рахунок електроенергії, а також використання реактивів для 

проведення осадження хімічних компонентів. При цьому розробники даної 

технології пропонують необхідні реактиви отримувати на місці, 

використовуючи  відповідну сировину та електроенергію. В даній технології 

основна маса електроенергії йде на виробництво реактивів. Сама суть даного 

підходу виробництва реактивів на місці для прогнозної оцінки є не правильною, 

оскільки кожне родовище СПВ може відрізнятися забезпеченням сировиною для 

отримання даних реактивів. Тому, для подальшої оцінки нами рекомендується 
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брати середньоринкову вартість реактивів, а також не враховувати витрати на 

електроенергію для їх виробництва. Таким чином буде враховуватися лише 

витрати на електроенергію, яка необхідна безпосередньо для отримання кожного 

окремого компоненту. Ці та інші критерії даного технологічного процесу 

враховані в таблиці 3.3. 

За даною технологією першим вилучається Бор, точніше натрій перборат 

(NaBO3). Для ефективного освоєння вод концентрація Бору повинна бути не 

менша ніж 10 мг/дм3, ступінь вилучення складає 80%. Для вилучення необхідні 

реактиви – амінофенолформальдегідний олігомер (Ярезін Б в суміші керосину та 

октанолу)[31]. Витрати на електроенергію необхідні лише для забезпечення 

насосів перекачки СПВ, в залежності від насоса складають 1–1,5 КВт. год. за м3. 

Ці та інші параметри наведені в таблиці 3.3. 

Після Бору вилучається Магній (магній оксид (MgO), ступінь вилучення 

складає 99%, мінімальна концентрація 500 мг/дм3. Необхідні реактиви – вапняне 

молоко[31]. Витрати на електроенергію необхідні для вироблення вапняного 

молока, якими в даному випадку нехтуємо, а також для функціонування печі 

закалювання, але за наявності супутнього газу електроенергією можна 

знехтувати, використовуючи газ. Витрати полягають у перекачуванні води і 

складають 1–1,5 КВт. год. за м3, та для моторів транспортної стрічки. 

Наступним елементом у циклу видобутку є Літій (літій карбонат (Li2CO3). 

Мінімальні концентрації складають 10 мг/дм3, ступінь вилучення 91,5 %. 

Необхідні реактиви – амоній хлорид та трьохкальцієвий гідроалюмінат [31]. Тут 

розчин необхідно підігрівати до температури 95 °С, на що в середньому 

витрачається близько 48,5 КВт. електроенергії на м3[61].  

Після вилучення Літію СПВ підкислюють хлоридною кислотою, потім 

додають натрій гіпохлорид, та в процесі сорбції та десорбції вилучають 

кристалічний йод (І2). Мінімальна концентрація Йоду у воді повинна складати 

10 мг/дм3, ступінь вилучення – 80 %[31]. Витрати електроенергії – перекачка 

насосами через устаткування для процесу сорбції. 
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Наступним елементом вилучається Бром, для цього в СПВ знову додають 

натрій гіпохлорид, далі в процесі десорбції кристалізується чистий бром (Br2). 

Мінімальні концентрації Брому 200 мг/дм3, ступінь вилучення 92%[31]. 

Електроенергія необхідна для нагнітання повітря та перекачки води.  

Обрана технологія добре підходить для освоєння СПВ Східного НГР 

України, що базується на трьох основних критеріях їх застосування:  

- Комплексне вилучення ряду хімічних компонентів; 

- Дешевизна та  простота його застосування; 

- Екологічність. 

Питання комплексного вилучення полягає в тому, що СПВ в переважній 

більшості за вмістом цінних хімічних компонентів є полікомпонентною. Тобто з 

однієї об’ємної одиниці СПВ можна вилучити ряд компонентів із високим 

коефіцієнтом ефективності, та високою якістю товарної продукції. 

Дешевизна та простота застосування. Для видобутку використовуються 

найпростіші та найдоступніші хімічні реагенти та простий технологічний 

процес. Необхідні реагенти та їх вартість для видобутку однієї одиниці товарної 

продукції наведені в таблиці 3.3.  

Екологічність. Основна превага даного методу полягає у тому, що 

вилучення цінних хімічних компонентів відбувається із використанням хімічних 

реактивів, що зберігають природній хімічний склад СПВ (за виключенням 

вилучених компонентів), а також не  утворюють нових речовин (солі, агресивні 

розчини, концентровані розсоли і так далі), які можуть нести загрозу геолого-

екологічному середовищу та НПС. Як результат, після промислового вилучення 

цінних компонентів кінцеву воду можна використати для підтримки пластового 

тиску.  

Сам технологічний процес використання СПВ для вилучення компонентів 

відбувається за наведеною схемою. 
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Рис. 3.3. Схема переробки СПВ [74]  
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3.4.2. Розрахункова вартість супутньо-пластових вод на Західно-

Тебукському родовищі 

Обрана технологія була успішно випробувана на Західно-Тебукському 

родовищі (Комі), розробники якої порахували, що використовуючи дану 

технологію з 1 000 м3 СПВ нафтових родовищ Росії в середньому можна 

отримати компонентів на суму 334 тис. рублів, при середніх затратах 92,8 тис. 

російських рублів. Це майже 260 % чистого прибутку[31]. 

Наведений приклад реалізації переробки СПВ Західно-Тебукського 

родовища, можна розглянути та перерахувати використовуючи умову не 

виробництва реактивів на місці, та згідно ринкових цін України на товарну 

продукцію та витратні матеріали, при цьому розрахувати вартість одного м3 СПВ 

цього родовища. Розрахунок базується на концентраціях хімічних компонентів 

Західно-Тебукського родовища та на характеристиках технології наведених в 

таблиці 3.3. Розрахункова вартість наведена в таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4 

Західно-Тебукське родовище  

Компонент 

Вміст у воді, 

дослідного 

родовища, 

Кількість 

компоненту, 

що 

вилучається, 

кг/м3 

Вартість в 1 м3, 

Приміт. 

мг/дм3 [74] кг/м3 ГРН у.о. 

Бор, B 20 0,02 0,016 0,256 0,009481  

Магній, 

Mg 
1884 1,884 1,882116 13,17481 0,487956  

Літій, Li 9,5 0,0095 0,008693 2,0862 0,077267  

Йод, J 5,6 0,0056 0,00448 8,90624 0,329861 

Не рентаб. 

але в 

коплексі 

можливий 

видобуток 

Бром, Br 337 0,337 0,31004 276,5557 10,2428  

   ∑ 300,9789 11,14737  

 

З таблиці видно, що вартість кінцевої продукції за сьогоднішніми 

ринковими цінами, яку можна отримати із одного кубометру СПВ складає 
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близько 300 грн (11 у.о.). Основним ціноутворюючим компонентом в цій СПВ є 

Бром. Вміст Йоду у цій воді за технологічною умовою не задовольняється, щодо 

його видобутку, але повний цикл переробки СПВ дає можливість його видобутку 

та отримання товарної продукції. З одного метра кубічного СПВ можна отримати 

близько 2 кг товарної продукції на суму близьку 300 грн, на видобуток якої було 

витрачено близько 10 грн. 

 

3.4.3. Прогноз капітальних вкладів на спорудження переробного 

комплексу супутньо-пластових вод. 

Технологія переробки передбачає встановлення сепараційного комплексу 

з вилучення хімічних компонентів із СПВ.  Технологічно із СПВ кожен 

сепаратор відділяє певний компонент. Відповідно кошти, які вкладаються в 

переробний комплекс слід поділяти на такі основні групи :  

- Залучення робочої сили; 

- Будівництво майданчика (для встановлення сепараторів); 

- Прокладання трубопроводів та насосного обладнання для перекачки СПВ; 

- Будівництво складського приміщення для зберігання витратних матеріалів 

та готової продукції; 

- Встановлення переробних сепараторів; 

- Інше. 

Залучення робочої сили. Даним пунктом капітальних вкладень в переробне 

підприємство СПВ можна знехтувати, бо це не буде новим підприємством. СПВ 

починають розроблятися не на перших стадіях функціонування родовища, 

відповідно для обслуговування цього переробного комплексу слід 

перекваліфіковувати працівників які вивільняються на промислах. Такий підхід 

дозволяє не витрачатися на цей пункт капітальних вкладень оскільки він вже був 

врахований на початку експлуатації нафтового чи газового родовища. Створення 

переробного комплексу СПВ покращить соціальні гарантії найманого на перших 

стадіях персоналу. 
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Будівництво майданчика, встановлення сепараторів вимагає для них 

будівництва міцної основи. Встановлення самих сепараторів, як правило, 

відбувається на тій стадії розробки родовища коли СПВ починають 

видобуватися в промислових масштабах, що відповідає другій-третій стадії 

розробки експлуатації нафтового чи газового родовища. Розміщувати 

сепаратори слід на уже створених майданчиках, які споруджувалися для буріння 

експлуатаційних свердловин. Такий підхід дасть змогу не витрачатися на цей 

пункт будівництва переробного комплексу, не проходити процедури 

додаткового відведення землі, а також не витрачатися на рекультивацію 

територій колишніх майданчиків, що використовувались під буровими 

установками. Проте місця під будівництва майданчиків слід проектувати на 

початкових стадіях розробки. 

Прокладання трубопроводів та насосного обладнання для перекачки СПВ. 

Звичайний режим експлуатації нафтових і газових родовищ вимагає 

технологічно прокладання трубопроводів для збору видобутого флюїду 

(емульсії), перегонку його через спеціальні сепаратори для відділення 

вуглеводнів від СПВ та наступної перекачки цих вод до утилізаційних об’єктів. 

Розміщення переробних сепараторів для СПВ доцільно розміщувати на ділянці 

від нафтовідділяючого сепаратора до місця утилізації СПВ, що дасть змогу 

використовувати існуючий фонд трубопроводів та насосного обладнання. 

Відповідно цим критерієм також можна практично знехтувати при розрахунку 

капітальних вкладів в будівництво.  

Будівництво складського приміщення. Для зберігання виробленої 

продукції і витратних матеріалів на переробному комплексі СПВ доцільно 

використовувати типове складське приміщення рис.3.4. Вартість будівництва 

такого складського приміщення на ринку становить від 1 500 – 6 500 грн./м2 (57-

250 у.о.) [78]. Площа приміщення і відповідно кошти на будівництво 

підбираються окремо для кожного об’єкта. 

Встановлення переробних сепараторів. Це основний пункт капітальних 

вкладень в переробний комплекс СПВ. Відповідно до обраної технології 

http://steel-center.com.ua/projects/6/
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переробки технологічно необхідне встановлення п’яти сепараторів, де кожен 

окремий сепаратор відповідає за вилучення компонента відповідно до таблиці 

3.3. Вартість кожного окремого сепаратора за обраною технологією складно 

вирахувати через корпоративну таємницю авторів. Дані сепаратори технологічно 

схожі на сепаратори відділяючі нафту від СПВ рис.3.5, то за базову вартість 

можна прийняти вартість такого сепаратора. Вартість сепараторів залежить від 

потужності переробки сировини. Такі сепаратори мають потужність 500 – 20 000 

м3/добу, відповідно їх ринкова вартість коливається від 50 000 до 300 000 грн[5].  

 

 

 

Рис. 3.4. Складське приміщення для зберігання продукції. 

Встановлення п’яти сепараторів згідно максимальній вартості буде 

коштувати близько 1,5 млн. грн. В цей пункт також необхідно враховувати 

вартість пуско-налагоджувальних робіт, це близько 20 % від вартості 

обладнання. Загальна вартість цього пункту капітальних вкладень складатиме 

близько 1,8 млн. грн.  

Інше. В цій групі капітальних вкладень доцільно враховувати вартість 

технічного спорядження, спеціальної техніки та іншого необхідного обладнання, 

за попередніми розрахунками його вартість може сягати 3 млн. грн. 



99 
 

 
 

 

Рис.3.5. Нафтовідділяючий сепаратор 

 

Загальні капітальні вкладення у спорудження і запуск переробного 

комплексу СПВ складають близько 5 – 6 млн. грн. 

Висновки: Аналізуючи наведену в розділі інформацію можна зробити 

наступні висновки: 

1. технологічно використання ГМС на сьогоднішній день є цілком 

обґрунтованим та раціональним, оскільки ГМС забезпечує основну потребу у 

Йоді, Бромі і літієвій сировині; 

2. використання сучасних технологій переробки ГМС дозволяє 

розглядати високомінералізовані СПВ Східного НГР України як цінну сировину 

за рахунок високого вмісту Брому, Йоду, Калію, Магнію, Стронцію, натрій 

хлориду та інших компонентів; 

3. виходячи з специфіки СПВ як корисної копалини для якісного 

проведення ГЕО необхідно збирати вихідну інформацію за наступними 

критеріями : концентрація корисного компоненту, об’єми видобутку, термін 

експлуатації та інші; 
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4. СПВ Східного НГР України можна переробляти за наведеною 

технологією, що дозволяє видобувати в комплексі Літій, Бром, Йод, Бор, Магній, 

вартість використання даної технології на дослідному родовищі становить 

близько 10 грн/м3, а вартість товарної продукції близько 300 грн/м3, вартість 

спорудження переробного комплексу складає близько 5 млн грн.  
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РОЗДІЛ 4  

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНЬО-

ПЛАСТОВИХ ВОД ЯК ГІДРОМІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ НА 

ПРИКЛАДІ ВИДОБУТКУ НАФТИ 

Зважаючи на типовий шлях розвитку експлуатації нафтового родовища, а 

саме на те, що чим довше експлуатується та чим більше родовище виснажується, 

до експлуатаційних свердловин збільшується підтік води, тим самим 

спричиняючи обводнення родовища та збільшення об’єму СПВ у видобутому 

флюїді. Саме це є основним економічним показником, який визначає 

рентабельність розробки нафтового родовища. На деяких родовищах обводнення 

може сягати 98% при цьому розробка залишається рентабельною.  

На рентабельність розробки з економічної точки зору впливають багато 

факторів та чинників, одним із основних можна вважати такий критерій як 

рентна ставка за користування надрами. 

Цей критерій для видобувних компаній та нових інвестиційних проектів 

щодо видобутку вуглеводнів відграє значну роль у формуванні економічної 

політики щодо того чи іншого родовища. Згідно до Податкового кодексу України 

зокрема статті 252.20., ставки рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин установлюються у відсотках від вартості 

товарної продукції гірничого підприємства – видобутої корисної копалини 

(мінеральної сировини) у таких розмірах: – для нафти: з покладів, які повністю 

або частково залягають на глибині до 5 000 метрів – 29%; з покладів, які 

повністю залягають на глибині понад 5 000 метрів – 14%. Також у відповідності 

до цієї статті неенергетичні, нерудні (не металовмісні (неметалічні) корисні 

копалини, води підземні, води поверхневі, грязі лікувальні (полоїди), крім 

бурштину – 5%[50]. 

 Враховуємо  Податковий кодекс України (ПКУ), а саме статтю 252.21., 

додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті внаслідок реалізації діючих 

або нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено 

нарощування видобутку вуглеводневої сировини, на ділянках надр (родовищах, 
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покладах), що характеризуються погіршеними гірничо-геологічними умовами 

(важковидобувні) або виснаженістю в процесі розробки в попередніх періодах, 

на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, свердловинах, що 

відновлюються з числа ліквідованих, нових свердловинах чи групах свердловин, 

що розташовані на таких ділянках надр, оподатковуються за ставкою 2 % від 

вартості додаткового видобутку відповідної вуглеводневої сировини[50], а 

також перспективність використання СПВ на нафтових родовищах де видобуток 

вуглеводнів є на межі рентабельності, або взагалі поза нею, є можливість 

проводити переоцінку родовища, але вже не як нафтового родовища, а як 

родовища промислових вод. Це, в свою чергу, дасть змогу зберегти діючі 

свердловини, відновити роботу законсервованих, з основним спрямованням на 

видобуток промислових вод (в нашому випадку СПВ). Відповідно до 

податкового Кодексу ця вода буде оподатковуватися з рентною ставкою у 5%. 

При цьому, в процесі експлуатації вже видобуту супутню нафту у відповідності 

до пункту 21 статті 252 Податкового кодексу України потрібно оподатковувати 

з рентною ставкою в 2% (такий відсоток можливий для підприємств де не менш 

як 25% акцій статутного капіталу належить державі). 

СПВ яка знаходиться в резервуарах-відстійниках, та яку потенційно можна 

використовувати для промисловості, можна розглядати як техногенне родовище. 

А, відповідно, до пункту 22 статті 252 Податкового кодексу України до рентної 

ставки необхідно застосовувати коригуючий коефіцієнт, що для видобування 

запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ складає 0,5 [50]. 

Врахувавши все вищенаведене можна підсумувати, що норми 

оподаткування, згідно діючого законодавства, створюють сприятливий клімат 

для освоєння СПВ в якості ГМС, що робить використання такого виду ресурсу 

ще перспективнішим. 

4.1. Теорія використання супутньо-пластових вод 

Враховуючи все вищенаведене, а також для подальшого обґрунтування 

використання СПВ в якості ГМС доцільно розглянути «ідеальну» модель, 
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наприклад, нафтовидобувного підприємства. Таке підприємство розробляє 

нафтове родовище з певним відсотком СПВ у видобутому флюїді. 

Наприклад, нафтовидобувне підприємство розробляє нафтове родовище за 

допомогою n-ої кількості свердловин. При цьому свердловини за рахунок 

геологічних та технічних умов, працюють в постійному режимі та видобувають  

постій (сталий) об’єм флюїду 𝑄ф (доречніше використовувати поняття флюїд, 

оскільки нафта в чистому вигляді практично не видобувається, а видобувається 

разом із пластовою водою). Саме поняття видобутку пластової води для 

видобувного підприємства є головним критерієм розробки. Оскільки в процесі 

експлуатації нафтового родовища при сталому об’ємі видобутого флюїду, частка 

нафти постійно зменшується, а частка води навпаки зростає. За таких умов 

родовище експлуатується до тих пір, доки реалізація вилученої кількості нафти 

перестає перекривати витрати на видобуток того об’єму флюїду. Бо 

нафтовидобувне підприємство, як і будь яке інше, працює з метою отримання 

прибутку. Підприємство працює до тих пір доки реалізація продукції, яку воно 

виробляє перекриває всі витрати, які воно понесло в процесі виробництва тої 

кількості продукції. Це можна виразити наступною формулою:  

П = ДЧ − В (4.1) 

де, П – прибуток, ДЧ – дохід чистий (дохід з вирахуванням рентної плати) 

В – витрати, які пішли на видобуток певного об’єму флюїду протягом певного 

періоду часу. 

В моделі розглядається сам процес експлуатації родовища, при цьому не 

враховується окупність родовища (повернення коштів які були витрачені на 

геологорозвідувальні роботи, буріння, облаштування свердловин та інше). 

Вважається, що на момент початку використання СПВ як ГМС родовище працює 

вже досить тривалий час і вже окупило всі витрати. 

Для обґрунтування використання СПВ як ГМС в запропонованій моделі, 

слід розглянути як впливає збільшення об’єму видобутої води (СПВ) на 

прибуток. Прибуток залежить від геологічних запасів (Qгеол.зап), які в свою чергу 

залежать від коефіцієнту обводнення і об’ємів видобутого флюїду (QСПВ), а 
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також витрат, що йдуть на видобуток і переробку СПВ як ГМС. На рис 4.1. 

схематично зображено залежність цих показників, на наведених схемах 

розрахункові числа і вартість бралися умовно та на основі таблиць 3.3 та 3.4. 

 

 

Рис. 4.1. Схеми залежності: а) об’ємів видобутку СПВ від коефіцієнта 

обводнення, б) геологічних запасів від об’єму СПВ, в) геологічних запасів від 

коефіцієнту обводнення, г) рух коштів від об’ємів видобутку СПВ 

  

СПВ які можна промислово переробляти мають певну вартість, теоретично 

було прийнято згідно таблиці 3.4 вартість на рівні 300 грн/м3. Об’єм СПВ який 

видобувається і може представляти промислову цінність відповідає коефіцієнту 

обводнення (Коб) на рівні близько 60 % (було взято умовно для відтворення 

математичних залежностей). В певному об’ємі СПВ (QСПВ) міститься певна 

кількість( залежно від концентрації) корисного компоненту (геологічні запаси 

Qгеол.зап.). В одному метрі кубічному СПВ для теоретичного обґрунтування було 

взято Qгеол.зап на рівні 2 кг відповідно до таблиці 3.4.  

На рисунку 4.1.а. зображена схема залежності QСПВ від Коб, в схемі для 

збереження математичних пропорцій було взято умовно Коб=1 д.о. (100%) 

відповідає QСПВ= 1 000 м3/доб. На схемах 4.1.б. та 4.1.в. зображено залежність 

запасів корисного компоненту від QСПВ та відповідно від Коб. 
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На схемі 4.1.г. зображено залежність руху коштів від переробки СПВ через 

витратну і дохідну складову. За дохідну (Д) складову було прийнято вартість 

QСПВ на рівні 300 грн/м3. Відповідно при Коб 0,6 д.о. видобувається хімічних 

компонентів на суму 60 млн грн в рік. Витратна складова (В) прийнята на рівні 

10 грн/м3 переробки СПВ (згідно таблиці 3.3. та 3.4). Відповідно при Коб 0,6 д.о. 

витрачається на переробку СПВ 2,1 млн грн в рік. В даній розрахунковій схемі 

також було враховано капітальні вкладення, що витрачаються одноразово на 

побудову переробного комплексу 5 млн грн. 

Практично витратна і дохідна частини будуть відрізнятися на кожному 

окремо взятому родовищі, хоча загальна розрахункова схема зберігатиметься 

відповідно до наведених схем на рис. 4.1.   

4.1.1. Обґрунтування дохідної частини 

Дохід (Д) – це сума всіх надходжень до підприємства (або компанії) в 

результаті його виробничої діяльності. 

Для нафтовидобувного підприємства дохід це в першу чергу це кошти 

отримані в результаті реалізації видобутої нафти за ринковою ціною.  

Д = 𝑄н ∗ Цн (4.2) 

𝑄н- об’єм видобутої нафти за певний період часу, 

Цн -  ціна на нафту. 

Зважаючи на концепцію даної роботи, а саме на те, що нафта в переважній 

більшості в чистому вигляді не видобувається, далі об’ємну величину нафти 

будемо виражати через об’єм видобутого флюїду Qф. 

𝑄ф = 𝑄н + 𝑄в(4.3) 

де, 𝑄ф – об’єм видобутого флюїду, 𝑄н – об’єм нафти у видобутому флюїді, 𝑄в – 

об’єм видобутої пластової води (СПВ) в загальному об’ємі видобутого флюїду. 

Для того, щоб прослідкувати як саме впливає величина обводнення  

видобутого флюїду, доречно використати таке поняття як коефіцієнт обводнення 

𝐾об, який являє собою відношення об’єму СПВ до загального об’єму видобутого 

флюїду. 
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𝐾об =
𝑄в

𝑄ф
 (4.4) 

При цьому об’єм нафти можна виразити наступним чином 

𝑄н = 𝑄ф ∗ (1 − 𝐾об) = 𝑄ф ∗ (1 −
𝑄в

𝑄ф
) (4.5) 

То формула доходу набуває наступного вигляду 

Д = 𝑄ф ∗ (1 −
𝑄в

𝑄ф
) ∗ Цн(4.6) 

Дохід чистий (Дч) – це дохід із вирахуваною рентною платою за 

надрокористування 

ДЧ = Д − Р (4.7) 

де, Р – рентна плата 

Рентна плата – це плата за користування надрами. Ставка рентної плати за 

користування надрами для видобування корисних копалин установлюються у 

відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства. Для нафти 

згідно зі статтею 252.20. ПКУ цей показник складає 29% та 14 % в залежності від 

глибини залягання родовища. Для розрахунків краще використовувати 

коефіцієнт рентної ставки 𝐾р.ст. , для нафти цей коефіцієнт складатиме 𝐾р.ст.н = 

0,14 або 0,29. Тож ренту можна виразити за наступною формулою  

Р = Д ∗ 𝐾р.ст(4.8) 

то при цьому формула чистого доходу матиме наступний вигляд  

Дч = Д − (Д ∗ 𝐾р.ст.)(4.9) 

Для аналізу дохідної частини підприємства з реалізації нафти можна 

розписати формулу  

Дч = 𝑄ф ∗ (1 − 𝐾об) ∗ Цн − (𝑄ф ∗ (1 − 𝐾об) ∗ Цн) ∗ 𝐾р.ст.н.(4.10) 

Дана формула показує, що всі величини є сталими, крім коефіцієнту 

обводнення, який в свою чергу має обернено пропорційний зв'язок з чистим 

доходом. Таким чином, маємо, чим більший коефіцієнт обводнення тим менший 

дохід. 

4.1.2. Обґрунтування витратної частини 

Витрати (В) – це сума всіх витратних складових, які пішли на видобуток 

певного об’єму флюїду протягом визначеного періоду. 
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До витратних складових відносяться витрати на енергоносії, плата за 

екологію, плата за дороги, заробітна плата працівників, амортизаційні витрати, 

витрати на утилізацію СПВ та інші витрати[89]. 

Розглядаючи всі види витрат можна сказати, що всі вони є змінними 

протягом всього терміну експлуатації родовища. Проте, розглядаючи період 

експлуатації родовища в невеликому часовому інтервалі (місяць, квартал, рік і 

т.п.). витратні складові можна поділити на дві групи: 

- потерміново сталі; 

- динамічні (змінні). 

До потерміново сталих відносяться такі види витрат, які є постійними та 

незмінними протягом звітного, розрахункового, прогнозного періодів. Тобто це 

ті види витрат, які можна спрогнозувати та врахувати наперед. 

До динамічних переважно відносяться такі витрати, які постійно 

змінюються і які спрогнозувати практично неможливо. Саме до таких витрат і 

відносяться витрати на утилізацію СПВ, оскільки залежать вони від обводнення 

флюїду, що видобувається [65]. 

В = Вст. + Вут.СПВ(4.11) 

де, Вст. – витрати сталі, Вут.СПВ – витрати на утилізацію СПВ. 

При цьому утилізаційні витрати можна виразити наступним чином 

Вут.СПВ = 𝑄в ∗ Цут.СПВ = (𝑄ф ∗ 𝐾об) ∗ Цут.СПВ  (4.12) 

де, Цут.СПВ – ціна за утилізацію об’ємної одиниці. 

З цього видно, що при збільшенні видобутку води зростають утилізаційні 

витрати, які в свою чергу збільшують загальні витрати. В подальшому, це 

призводить до зменшення прибутку від видобутку нафти.  

4.1.3. Обґрунтування прибутку 

Для більш детального аналізу прибутку доречно розглянути прибуткову 

формулу за елементами. 

П = ДЧ − В , або 
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П = 𝑄ф ∗ (1 − 𝐾об) ∗ Цн − (𝑄ф ∗ (1 − 𝐾об) ∗ Цн) ∗ 𝐾р.ст.н. − (Вст + 𝑄ф ∗ 𝐾об ∗

Цут.СПВ) (4.13) 

В формулі 4.13 можна виділити два види складових, це терміново сталі 

величини та змінні. До перших відносяться 𝑄ф, Цн, 𝐾р.ст.н., Вст та Цут.СПВ. І лише 

одна змінна величина це 𝐾об, яка залежить від частки видобутої води в 

загальному об’ємі видобутого флюїду.  

Таким чином, в процесі експлуатації нафтового родовища при збільшенні 

коефіцієнту обводнення видобувного флюїду прибуток підприємства 

зменшується. 

Враховуючи підхід даної роботи, а саме використання СПВ в якості ГМС, 

той об’єм СПВ, який видобувається разом з нафтою можна розглядати не як 

витратну складову, а як дохідну. Іншими словами, видобутий об’єм СПВ не 

потрапляє під утилізаційні витрати, а реалізується як сировина, і, відповідно, 

додається до доходу. Дохід від реалізації ГМС також підпадає під 

оподаткування, і, за діючими нормативними документами ГМС доцільно 

розглядати в якості промислових вод: 

Дч.спв = 𝑄в ∗ Цспв − (𝑄в ∗ Цспв ∗ 𝐾р.ст.пром.в) (4.14) 

де, 𝑄в – об’єм видобутої СПВ, Цспв – ціна за об’ємну одиницю СПВ як ГМС, 

𝐾р.ст.пром.в – коефіцієнт рентної ставки для промислових вод, згідно з кодексом 

складає 5% від прибутку, або 𝐾р.ст.пром.в= 0,05. 

Як результат формула прибутку набуває наступного вигляду: 

П = Дч.н + Дч.СПВ. − Вст. 

або 

П = {[𝑄ф ∗ (1 − 𝐾об) ∗ Цн − (𝑄ф ∗ (1 − 𝐾об) ∗ Цн) ∗ 𝐾р.ст.н.] + [𝑄в ∗ Цспв −

(𝑄в ∗ Цспв ∗ 𝐾р.ст.пром.в)]} − Вст  (4.15) 

Порівняння даної формули із попередньою, вказує, що в останній дохідна 

частина збільшилась за рахунок реалізації об’єму СПВ, а витратна частина 

навпаки зменшилась оскільки не потрібно витрачатися на утилізацію того ж таки 
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об’єму СПВ. Як результат, більша різниця між дохідною та витратною 

частинами дозволить в часі значно збільшити термін експлуатації родовища.  

Аналіз двох вищенаведених формул розрахунку прибутку без 

використання СПВ в якості ГМС та з використанням. Результат аналізу вказує, 

що основним критерієм який визначає дохідну частину є ціна на нафту в 

першому випадку (рис.4.2), та ціна на нафту та СПВ в другому випадку (рис.4.3). 

Розглядаючи перший випадок можна зробити висновок, що неважливо 

наскільки високою буде ціна на видобуту нафту, при постійному збільшенні 

коефіцієнта обводнення дохідна частина постійно буде зменшуватися, а витрати 

навпаки постійно зростатимуть, прибуток стабільно буде прямувати до нуля, а 

практично до межі рентабельності (рис.4.2). 

В другому випадку, витратна частина залишається потерміново сталою, 

при постійному збільшенні коефіцієнта обводнення. Дохідна частина від 

реалізації нафти буде постійно знижуватися, а дохідна частина від реалізації 

СПВ навпаки, буде постійно зростати. За таких умов, термін «життя» родовища 

залежить від ціни на СПВ (Цспв), тобто якщо дохід від реалізації ГМС буде 

перекривати витрати в процесі видобутку флюїду, то експлуатація родовища 

можлива до тих пір доки не зміняться характеристики і об’єми видобутку СПВ 

(рис4.3). 

В порівняні двох випадків доречно використати коефіцієнт собівартості 

видобутку, який розраховується як відношення витрат до доходів. 

𝐶 =
В

Д
  (4.16) 

Для першого випадку формула виглядатиме наступним чином, 

Сн =
Вст+Вут.СПВ

Дч.н
  (4.17); 

для другого 

Сн+СПВ =
Вст

Дч.н+Дч.СПВ
 (4.18) 

Аналізуючи обидва випадки, бачимо, якщо коефіцієнт собівартості буде 

наближатися до одиниці, то рентабельність поступово буде знижуватися[89]. 
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Безпосередньо в першому випадку коли коефіцієнт обводнення впливає на 

витрати, можна виділити наступну лінійну залежність, чим більший коефіцієнт 

обводнення тим більші витрати. Таку ж лінійну залежність демонструють і 

доходи, але вони мають обернений характер. 

 

Рисунок 4.2. Класичний випадок розробки 
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Рисунок 4.3 Розробка з використанням СПВ 

 

Порівнюючи графіки обох залежностей бачимо, що: 

- в першому випадку із збільшенням коефіцієнта обводнення витрати 

постійно зростають, а доходи знижуються, тим самим зменшуючи 

рентабельність родовища; 

- в другому, витрати набувають потермінової стабільності і залишаються 

сталими, і, при цьому не залежать від коефіцієнта обводнення.  

Розглядаючи залежність доходу від коефіцієнта обводнення бачимо, що 

дохід від реалізації нафти так само, як і в першому випадку, має обернено 

пропорційну залежність від коефіцієнту обводнення, але при цьому із 

збільшенням його з’являються додаткові доходи у вигляді реалізації СПВ. На 
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графіку (Б) можна виділити зону ABC яка відображатиме додатковий прибуток, 

який може отримати нафтовидобувне підприємство яке реалізуватиме СПВ як 

ГМС. При цьому рентабельність родовища (в даному випадку доречніше 

використовувати більше загальне поняття родовище, оскільки видобуток і 

реалізація йде не тільки нафти як продукту, а також і ГМС) залежить від 

коефіцієнта собівартості. Коефіцієнт собівартості, в свою чергу, залежить від 

витрат та прибутків, і, враховуючи, що в такому підході витрати є сталими то все 

залежить від доходів. Прибутки, в свою чергу, залежать від коефіцієнта 

обводнення та цін на нафту і ГМС відповідно. Тож у випадку коли доходи від 

реалізації нафти не будуть покривати витрати, на перший план у функціонуванні 

родовища виходять доходи від реалізації гідромінеральної сировини. Головним 

критерієм дохідної частини ГМС, є ціна за об’ємну одиницю на цю сировину.  

 

4. 2. Використання супутньо-пластових вод в якості гідромінеральної 

сировини як позитивний економічний ефект 

Розглянемо більш детально випадок використання СПВ нафтового 

родовища в якості ГМС. При цьому беремо до уваги ті ж самі «ідеальні» умови. 

Підприємство розробляє типове нафтове родовище, при цьому дебіт видобутого 

флюїду родовища Q = (Qн+QСПВ) залишається сталим, змінюється лише 

співвідношення нафти та СПВ. При цьому СПВ на даному родовищі 

відповідають кондиційним умовам переробних підприємств і можуть 

використовуватися в якості ГМС, яку нафтовидобувне підприємство реалізує за 

ціною ЦСПВ. Далі розглядатимемо випадок, за умови, що ціна на нафту є більшою 

за ціну на СПВ Цн>ЦСПВ, але дохід від СПВ при Коб=1 перекриває витрати В. 

Першим кроком доцільно виражати витрати, які несе підприємство, тобто 

ту еталонну складову на основі якої і йдуть інші розрахунки. Як зазначалося 

вище, за умови використання СПВ в якості ГМС, витрати залишаються 

потерміново сталими, то на графіку їх можна зобразити їх у вигляді прямої лінії. 

Наступним елементом який розглядається, є дохідна частина від основного 

спрямування підприємства, тобто дохід від реалізації нафти, який на графіку 
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зображено червоною лінією. За класичних умов саме порівняння лінії доходу та 

лінії витрат і визначає рентабельність підприємства. Тобто рентабельність 

підприємства з видобутку нафти буде до тих пір доки лінія доходу не перетне 

витратну лінію в точці С (для подальших операцій саме ця точка буде 

визначальною). З цього можна сказати, що площа трикутника AEC  відповідає 

прибутку, який отримує нафтове підприємство за нормальних умов. 

 

Рис. 4.4. Загальні умови 

Тепер врахуємо те, що СПВ використовуються як ГМС і приносить дохід 

нафтовому підприємству (на графіку дохід від СПВ зображений зеленою лінією). 

Як зазначалося вище із зростанням коефіцієнта обводнення дохід від реалізації 

СПВ зростає, а  дохід нафтовий навпаки зменшується.  

З початку експлуатації нафтового родовища до точки С основний дохід є 

нафтовий, а дохід від СПВ є додатковим. Починаючи від точки С основним стає 

дохід від реалізації СПВ, а нафтовий навпаки стає додатковим. 

З графіків залежності видно, що за звичайних умов прибуток який могло 

отримати підприємство відповідає площі трикутника AEC, а площа трикутника 

АВС вказує який додатковий прибуток може отримати нафтовидобувне 

підприємство реалізуючи СПВ як ГМС. 
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Тобто за звичайних умов реалізуючи тільки нафту підприємство 

отримувало прибуток еквівалентній площі AEC, а за даних умов підприємство 

отримає прибуток, що відповідає площі чотирикутника ABDE (рис.4.4). 

Проте, в розглянутій вище схемі не враховувалися витрати на рентну 

плату. Ця плата хоча і відноситься до витратної складової, але її краще 

враховувати не в категорії загальних витрат, а вираховувати із доходів згідно з 

Податковим кодексом України. Коефіцієнт рентної ставки складає 0,14 – 0,29 для 

нафти та 0,05 для промислових вод.  

На графіку нижче (рис. 4.5) відображаються доходи із вирахуваною 

рентною платою (так званий чистий дохід), та без врахування рентної плати. За 

даних умов на графіку точка яка відповідає за рентабельність родовища С 

переходить в L, точка А яка відповідає максимальним нафтовим доходам 

переходить в точку А' , точка В яка відповідає максимальним доходам СПВ 

переходить B'. 

 

Рис. 4.5. Загальні умови з врахуванням рентної плати 
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Далі розглядатимемо схему із врахуванням рентної ставки. З графіка 

видно, що площа трикутника ELA' відповідає чистому доходу від реалізації 

нафти, де точка L відповідає межі рентабельності. Площа трикутника В'МD 

відповідає чистому доходу СПВ, де точка М відповідає за рентабельність 

використання СПВ в якості ГМС. Також відрізок LM відображає за якої 

величини коефіцієнта обводнення настане збитковий період експлуатації нафти, 

а видобуток СПВ ще не досягне межі рентабельності, тобто даний відрізок 

характеризує збитковий термін експлуатації. Саме з метою уникнення даної 

ситуації необхідно при звичайних умовах розрахувати за якого коефіцієнта 

обводнення починається нерентабельна розробка нафтового покладу, тобто 

знаходити точку L. Даний розрахунок можна провести за наведеною нижче 

залежністю : 

Коб = 1 −
В

𝑄∗Цн(1−Крст.н.)
  (4.19) 

де, Коб – коефіцієнт обводнення, В – витрати, Q – об’єм видобутого флюїду, Цн 

– ціна за об’ємну одиницю нафти, Крст.н. – коефіцієнт рентної ставки за нафту. 

 

Рисунок 4.6. Графіки доходів з врахуванням рентної ставки 
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За такого коефіцієнта обводнення експлуатація родовища як нафтового 

перестає бути рентабельною, за звичайних умов в даному випадку родовище 

просто закрилося б як нерентабельне, але ми можемо провести переоцінку 

родовища не як нафтового, а як родовища промислових вод. Після проведення 

переоцінки родовище починає працювати як родовище промислових вод. 

Додатково при цьому, той об’єм нафти який залишився, видобувається разом із 

СПВ і реалізується приносячи додатковий дохід[63]. 

Більше того, вже після переоцінки родовища як родовища промислових 

вод, врахувавши пункт 21 статті 252 «Податкового кодексу України» для 

нафтовидобувних підприємств де частка власності не менш як 25% належить 

державі, решту нафти яка видобувається разом із пластовою водою можна 

оподатковувати з коефіцієнтом рентної ставки 0,02, а не як за звичайних умов, 

де Крст.н. складає 0,21 або 0,14. На графіку (рис. 4.7) зображено як зміниться 

дохідна нафтова дохідна частина після зміни коефіцієнта рентної ставки. 

 

Рис. 4.7. Доходи після проведення переоцінки 

З вищенаведеного графіку бачимо, що нафтова дохідна частина після 

переоцінки родовища і зменшення коефіцієнта рентної ставки збільшується, а 
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точка L переходить у точку F. Відповідно на графіку загального прибутку пряма 

А'B' викривляється до точки F' змінюючи площу, що відповідає загальному 

прибутку. Графічно цей прибуток відповідатиме площі фігури EA'L'F'B'D [63]. 

Розглянута схема «ідеальних» умов експлуатації і використання СПВ як 

ГМС підтверджує, що головним критерієм використання СПВ є її вартість. Ця 

вартість, при Коб=1 повинна перекривати витрати, що понесло підприємство при 

видобутку цього об’єму ГМС. За таких умов можливе використання СПВ та 

отримання надприбутку.  

У випадку коли собівартість видобутку СПВ є більшою за її вартість як 

ГМС, реалізація СПВ також може мати місце і приносити додатковий прибуток, 

але експлуатація родовища зупиниться коли нафтовий дохід не буде перекривати 

витрати (в точці L). 

У випадку коли вартість об’ємної одиниці СПВ є більшою за витрати, які 

пішли на видобуток того ж об’єму СПВ, використання СПВ є доцільним. За 

таких умов можливі два варіанти подальшої розробки родовища. 

Перший варіант більш реальний та більш поширений, це випадок коли ціна 

за об’ємну одиницю нафти більша ніж ціна за ту ж саму одинцю СПВ (Цн>ЦСПВ). 

Такий випадок і розглянутий і ввесь алгоритм дій повністю йому відповідає. 

Другий теоретично можливий варіант, це коли Цн≤ЦСПВ. За таких умов 

родовище взагалі можна не переоцінювати коли нафтова дохідна частина 

досягне межі рентабельності, а продовжувати розробку в звичайному режимі. 

Або, можна з самого початку розробки родовища затверджувати його запаси не 

як нафтового, а як родовища промислових вод. 

Висновки 

Використання СПВ в якості ГМС є перспективним напрямом, оскільки за 

звичайних умов експлуатації родовища підприємство яке його розробляє змогло 

б отримати прибуток, який відповідає площі трикутника EA'L відображеного на 

графіках. А за умов використання СПВ як ГМС підприємство зможе отримати 

прибуток еквівалентний площі трапеції EA'B'D, а в результаті коли родовище 
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переоцінене із зменшенням рентної ставки прибуток відповідатиме площі 

шестикутника EA'L'F'B'D. 

Підсумовуючи можна сказати, що головним критерієм використання СПВ 

в якості ГМС є вміст в ній окремих хімічних компонентів та їх концентрації. Це 

в свою чергу визначає вартісну оцінку СПВ та формує ціну на неї. 
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РОЗДІЛ 5  

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ СПВ СХІДНОГО НГР ЗА ОБРАНОЮ 

ТЕХНОЛОГІЄЮ 

Східний нафтогазоносний регіон України — охоплює лівобережну 

частину України. В адміністративному відношенні включає Чернігівську, 

Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Харківську, Луганську та частково 

Донецьку області. Його площа становить 101 800 км². 

СНГРУ містить близько 85% запасів природного газу та близько 61% 

видобувних запасів нафти України. В регіоні відкрито 205 родовищ вуглеводнів 

(180 з них включені до Державного балансу). Початкові видобувні запаси регіону 

складають близько 3410 млн т умовного палива. 

Оскільки регіон є досить великим то обґрунтовано вартість всіх СПВ 

визначити практично не можливо. Основною метою дисертаційного 

дослідження було показати перспективність і зробити прогнозну оцінку СПВ 

регіону, то для досягнення даної мети було обрано хаотично три родовища 

вуглеводнів. Родовища обиралися без врахування будь-яких критеріїв, крім 

забезпеченості вихідною інформацією щодо хімічного складу пластових і 

супутньо-пластових вод. На нашу думку, такий хаотичний підбір може 

охарактеризувати регіон в загальній характеристиці прогнозних запасів СПВ. 

Таким чином було обрано три родовища – Леляківське нафтогазоконденсатне 

(Чернігівська область), Чутівське газоконденсатне (Полтавська область) та 

Кобзівське газоконденсатне родовище (Харківська область). 

5.1. Аналіз та прогнозна оцінка вартості СПВ Леляківського 

нафтогазоконденсатного родовища 

Родовище розташоване в Прилуцькому районі Чернігівської області, 

відноситься до Східного НРГ України. Пов’язане з Леляківською 

брахіантиклінальною складкою, завдовжки 12 км і завширшки 6,5 км. У 

геологічній будові родовища беруть участь палеозойські, мезозойські та 

кайнозойські відклади. Нафта знаходиться у відкладах нижньопермського 

верхньокам’яновугільного віку, основні запаси – у вапняках, доломітах і 
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пісковиках верхньокам’яновугільного та нижньопермського віку. Глибина 

залягання нафтових покладів 1830–1910 м. Густина нафти 805,6 кг/м3. Вміст 

парафіну 1,85%, смол – 5,4%, сірки – 0,26%. Родовище відкрито 1962, 

експлуатують з 1967 до сьогодні, пластові води є високомінералізованими (Див. 

додаток 1). Режим покладів водонапірний. Запаси початкові видобувні 

категорій А+В+С1 – 52364 тис. т нафти; розчиненого газу – 4360 млн. м3; газу – 

963 млн. м3; конденсату –  156 тис. т. Густина дегазованої нафти 815-816 кг/м3. 

Вміст сірки у нафті 0,23–0,27 мас.%[37]. Щоденний видобуток складає близько 

150 т нафти і 80-100 тис. м3 природного газу[88]. Надрокористувачем є компанія 

«Укрнафта» та СП "Каштан Петролеум ЛТД". 

Таблиця 5.1 

Відсотковий вміст води у видобутому флюїді[53] 

Рік 

Кількість 

діючих 

свердловин 

Обводнення, 

% 
Рік 

Кількість діючих 

свердловин 

Обводнення, 

% 

1964 11 0,08 1986 91 93,9 

1965 32 0,12 1987 90 94,4 

1966 48 0,007 1988 84 94,7 

1967 56 0,2 1989 80 95,7 

1968 65 0,98 1990 59 96,2 

1969 74 2,5 1991 52 96,2 

1970 86 5,1 1992 53 96,4 

1971 88 13,3 1993 44 97 

1972 97 23,3 1994 35 97,1 

1973 107 33 1995 39 97,7 

1974 109 36,5 1996 35 97,9 

1975 117 41 1997 31 97,6 

1976 119 49,9 1998 28 96,7 

1977 100 62,8 1999 28 97,1 

1978 104 72,7 2000 28 97,9 

1979 104 81,1 2001 32 97,6 

1980 105 84,2 2002 34 96,6 

1981 105 88,4 2003 37 96,4 

1982 102 90,3 2004 34 96,4 

1983 103 91,3 2005 38 96,3 

1984 100 92,4 2006 39 96,9 

1985 100 93,5 2007 32 96,6 
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Родовище має тривалий період розробки (близько 50 років) отже за 

теоретичними даними коефіцієнт обводнення має бути не менше ніж Коб≥80%. 

За інформацію попередніх дослідників коефіцієнт обводнення в останні роки є 

високим і коливається в межах 96%. Результати дослідження відносно ступеню 

обводнення наведений в таблиці 5.1[53]. 

 На основі таблиці 5.1. можна прослідкувати динаміку обводнення 

видобутого флюїду (див. рисунок 5.1). Динаміка підкреслює загальноприйняту 

теорію щодо збільшення коефіцієнта обводнення відповідно до тривалості 

періоду розробки типових нафтових родовищ.  

 

Рис. 5.1 Графік обводнення видобутого флюїду на Леляківському родовищі 

Досить високі ступені обводнення свідчать про те, що на Леляківському 

родовищі можна провести подальший розрахунок вартості одного м3, на основі 

розглянутої технології переробки. 

Аналіз вартості СПВ Леляківського родовища проводився на основі 

вихідної інформації щодо хімічного складу пластових вод продуктивних 

колекторів. Інформація збиралася із звітних фондових матеріалів 1964-2015 

років, літературних джерел, а також авторських результатів визначення 
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хімічного складу. На основі зібраної інформації була складена узагальнююча 

таблиця додаток 1. Таблиця містить інформацію щодо показника загальної 

мінералізації, та вмісту тих хімічних компонентів, які представляють 

промисловий інтерес з огляду на світовий досвід освоєння ГМС. Таблиця 

створювалась на основі хаотичної вибірки свердловин з яких відбирались проби 

води з одного продуктивного горизонту (А 2-5(Р1-С3)) в різні часові періоди. 

Підхід у створені хаотичної вибірки свердловин дає можливість прослідкувати 

загальну тенденцію розподілу хімічних компонентів та їх концентрацій у 

пластових водах всього родовища, оскільки оцінку вартості СПВ краще 

проводити для всього родовища. 

З метою визначення стабільності вмісту і концентрацій хімічних 

компонентів у пластовій воді Леляківського родовища, необхідна була 

інформація, яка відслідковувалася протягом тривалого часу. Для забезпечення 

цієї вимоги найкраще підходять фондові відомості за тривалий період 

спостереженнь. Проте, у фондових звітах (1964-2015 рр.) наведена інформація 

про хімічний склад пластових вод, яка стосується лише показника загальної 

мінералізації, вмісту макрокомпонентів та вмісту таких мікрокомпонетів як Йод, 

Бор, Бром та амоній. Даний перелік компонентів підкреслює загальну 

проблематику браку розгорнутої інформації про хімічний склад пластових вод 

(більш детально описана в розділі 3). Автором, крім зазначеного вище переліку 

компонентів, було зібрано відомості про Літій і Стронцій станом на 2017 рік, які 

теоретично є перспективними для промислового вилучення із СПВ. 

В ході аналізу фондових даних та результатів досліджень хімічного складу 

пластової води встановлено, що пластові води (в подальшому супутньо-пластові) 

за вмістом таких мікрокомпонентів як Магній та Бром (додаток 1) згідно вимог 

таблиці 3.3 є потенційними для їх вилучення. 

Для ефективної оцінки СПВ за даною технологією, насамперед, слід 

врахувати постійність концентрацій хімічних компонентів у воді. Так на даному 

родовищі (див. табл. 3.3) бачимо, що основними ціноутворюючими 

компонентами є Бром, Йод та Магній. Для визначення постійності концентрацій 
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було простежено динаміку змін хімічних елементів в часі. Для аналізу бралася 

вибірка за трьома критеріями: вміст хімічного компонента, час відбору та аналізу 

проби, різні свердловини (для простеження динаміки по родовищу, а не по 

кожній окремо взятій свердловині). Спочатку було створено хаотичним методом 

вибірку яка базувалася на даті відбору та свердловині (див. додаток 1). Аналіз 

проведений з використанням фондових джерел [8, 32, 33]. 

Першим аналізувався вміст Брому. Визначено, що середній вміст складає 

– 223,5 мг/дм3, максимальний вміст 240,2 мг/дм3, мінімальний – 197,0 мг/дм3, а 

значення у 85,5 мг/дм3 було відкинуте в ході статистичного аналізу. Результати 

вказують, що концентрація Бору складає приблизно 223 мг/дм3 та змінювалась в 

період з 1963 до 2017 року в межах 13%. Динаміка зміни концентрацій наведена 

на рисунку 5.2. Розрахунки вказують на те, що концентрація практично не 

змінюється та для подальшої оцінки можна прийняти середнє значення 

показника. Крім того, характерна постійність концентрації Брому для 

нафтогазових комплексів Східного НГР України підтверджена численними 

роботами В.Г. Суярка[80, 81, 82].  

 

Рис. 5.2 Графік зміни концентрацій Бору на Леляківському родовищі 
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Наступним елементом, який було проаналізовано, є Йод (рис. 5.3). 

Середній його вміст коливається в межах 5,5 мг/дм3, мінімальний вміст – 4 

мг/дм3, максимальний 7,9 мг/дм3. Показник концентрації 2,14 мг/дм3 та 68,7 

мг/дм3 знаходяться поза межами допустимої похибки. Щодо коливання 

концентрації Йоду відмічається цікава тенденція, під час обробки колекторів 

інгібіторами на основі метанолу, його концентрації у СПВ збільшуються в 

декілька разів, а то і в десятки. Наприклад, в свердловині №3 родовища Боришня, 

Бітлянської площі, що в Львівській області вміст Йоду в пробах води після 

обробки інгібітором складав 934,82 мг/дм3. 

Результат аналізу показує, що загальна концентрація Йоду на 

Леляківському родовищі нижча за технічні вимоги до його видобутку, але 

розглядаючи його в аспекті комплексного видобутку разом з іншими 

компонентами, подальше його можна оцінювати.  

 

Рис. 5.3. Графік зміни концентрацій Йоду на Леляківському родовищі 

Відповідно до додатку 1 та табл. 3.3, на дослідному родовищі 

перспективним для освоєння є також є Магній. Встановлено, що концентрація 

Магнію в період 1963–2017 р.р. має середній показник 1669,3 мг/дм3, мінімальне 

зафіксоване значення 851,0 мг/дм3, а максимальне – 2675 мг/дм3. Зважаючи на 
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мінімальну технічну концентрацію в 500 мг/дм3, промисловий видобуток 

Магнію можливий навіть при мінімальних його значеннях. 

 

Рис. 5.4. Графік зміни концентрацій Магнію на Леляківському родовищі 

З наведених графіків можна зробити висновок, що концентрації 

компонентів у пластових водах зберігається практично постійною протягом 

всього терміну експлуатації родовища, а відхилення від середнього значення 

знаходиться в допустимих межах, які визначаються конкретними геолого-

гідрогеологічними умовами розташування свердловин, способом експлуатації та 

іншим. Отже, на наш погляд, можна робити подальшу оцінку вартості 

компонентів, що містяться в 1 м3 СПВ Леляківського родовища. Для оцінки 

доцільно використати наведену вище технологію та її характеристики згідно 

таблиці 3.3. Результати розрахунку наведені в таблиці 5.2. Вартість необхідних 

компонентів згідно ринку України (www.prom.ua) та курс долара США (у.о.) 

взяті станом на 29.01.2018 року. 
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Таблиця 5.2 

Аналіз вартості СПВ Леляківського родовища  

Компонент 

Вміст у воді, дослідного 

родовища, 

Кількість 

компоненту, 

що 

вилучається, 

кг/м3 

Вартість в 1 м3, 

Примітка 

мг/дм3 кг/м3 ГРН у.о. 

Бор 12,47 0,01247 0,009976 0,159616 0,005912  

Магній 1644,42 1,64442 1,642776 11,49943 0,425905  

Літій 9,5 0,0095 0,008693 2,0862 0,077267  

Йод 4,6 0,0046 0,00368 7,31584 0,270957 

Не рент. 

але в 

комплексі 

можливе 

Бром,  220,3 0,2203 0,202676 180,787 6,695815  

∑ 201,8481 7,475855  

Графік на рисунку 5.1 вказує на кінцеву стадію розробки родовища, яка 

характеризується високим ступенем обводнення видобутої продукції, на даному 

родовищі вона складає приблизно Коб=96%. Даний коефіцієнт показує, що при 

видобутку однієї об’ємної одиниці нафти видобувається 24 об’ємні одиниці 

СПВ. Враховуючи опубліковану інформацію, на Леляківському родовищі за 

добу видобувається близько 150 т. нафти[88], можна визначити скільки коштів 

би отримала видобувна компанія реалізувавши компоненти видобуті із СПВ.  

В таблиці 5.3 представлений розрахунок вартості нафти та можлива 

вартість компонентів видобутих із СПВ. В розрахунках курс долара США брався 

на рівні 26,5 грн. Вартість нафти марки Brent 70 $/бар. Один барель нафти 

дорівнює 158,988 дм3, тобто в одному кубометрі міститься 6,28 барелів, 

відповідно при густині нафти Леляківського родовища ρн=0,81 г/см3, тонна 

нафти матиме об’єм 1,23 м3. 

Таблиця 5.3 

Таблиця порівняння вартості видобутої нафти та СПВ  

на Леляківському родовищі 

 
Об’єм 

видобутку 

м3 

Вартість в 

1 м3, у.о. 
Вартість в 

у.о. 
Вартість в 

млн грн 

Загальна 

вартість 

млн. грн 

% вартості  

відносно  

нафти 

% вартості 

відносно 

загал. 

Нафта 185,18 439,6 81407,407 2,15 
3,04 

100 71,0 

СПВ 4444,444 7,5 33333,33 0,88 40,9 29,0 

*В розрахунках не врахована собівартість видобутку нафти та СПВ. 
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Результати розрахунків показують щоденний видобуток нафти у 

грошовому еквіваленті та прогнозну вартість видобутих компонентів із СПВ. 

Таким чином, вартість видобутої нафти складатиме близько 2,2 млн грн, а 

прогнозна вартість компонентів 880 тис. грн, що складає близько 40% вартості 

нафти. Загальна вартість СПВ та нафти складатиме 3,04 млн грн, з них, вартість 

нафти становить 70%, а СПВ – 30%.  

Підсумовуючи, можна сказати, що концентрації хімічних компонентів в 

СПВ з часом не змінюються. Вартість видобутих компонентів із СПВ при 

видобутку нафти складає 40% від вартості нафти. Останнє, вказує на те, що 

використання СПВ як ГМС може бути перспективним напрямком у розвитку 

МСБ України. 

5.1.1. Рекомендації щодо класифікації запасів корисних компонентів, 

що містяться у СПВ на прикладі Леляківського родовища. 

При проведенні підрахунку запасів в першу чергу слід оцінити загальну 

кількість корисного компоненту (Qкор.комп.), що міститься у СПВ на ввесь 

розрахунковий період експлуатації родовища. Особливість визначення цієї 

кількості полягає в тому, що СПВ є супутнім елементом розробки нафтових та 

газових родовищ і відповідно об’єм видобутку якої залежить від об’єму 

видобутку нафти (Qн) та коефіцієнта обводнення (Коб). Відповідно ці два 

параметри впливають на об’єм видобутку супутньо-пластових вод (QСПВ), в 

якому і вміщається загальна кількість корисних компонентів. Загальний вміст 

корисних компонентів в QСПВ в свою чергу залежить від природних концентрацій 

(Сx) компонента у воді. Із загальної кількості вмісту корисного компоненту 

Qкор.комп кількісно слід виразити запаси кожного окремо взятого компоненту 

Qгеол.зап. Далі залежно від технологічних критеріїв з геологічних запасів слід 

розраховувати промислові запаси (Qпром.зап). Кількісно ці запаси залежать від 

технологічного ступеня їх вилучення так званого коефіцієнта вилучення (Квил.). 

За вищенаведеною інформацією пропонується проводити розрахунок в 

такій послідовності:  
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1. Визначення об’єму СПВ, що видобувається на родовищі QСПВ за 

розрахунковий період часу. 

2. Розрахунок вмісту або кількісті корисного компоненту, що міститься у 

видобутому об’ємі СПВ залежно від концентрацій. 

𝑄кор.комп. = 𝑄СПВ × 𝐶𝑋 (5.1) 

3. Розрахунок кількості корисного компоненту у СПВ, що припадає на 

термін експлуатації родовища. 

𝑄геол.зап. = 𝑄кор.комп. × 𝑇е(5.2) 

де, Те – розрахунковий термін експлуатації родовища. Визначається 

замовником або приймається згідно вимог 25 років. 

4. Визначення кількості промислових запасів. 

𝑄пром.зап. = 𝑄кор.комп. × Квил(5.3) 

На основі запропонованої рекомендації було проведено розрахунок 

промислових запасів корисних компонентів в СПВ Леляківського родовища. 

Результат розрахунку наведений в таблиці 5.4. 

 

  

Таблиця5.4  

Промислові запаси компонентів в СПВ 

Леляківського родовища (Чернігівська область) 

Компонент 
QСПВ, 

м3/доб 

QСПВ, 

м3/р 

Сx, 

кг/м3 

Qкор.комп., 

кг/р 

Qкор.комп., 

кг/за 25р 

Ступінь 

вилучення, 

% 

Q геол. зап. 

кг/за 25р 

Бром 

4444,4 1622222,06 

0,2203 357375,5198 8934387,995 92 8219636,96 

Магній 1,64442 2667614,4 66690360 99 66023456,4 

Літій 0,0095 15411,10957 385277,7393 91,5 352529,131 

Йод 0,0046 7462,221476 186555,5369 80 149244,43 

Бор 0,01247 20229,10909 505727,7272 80 404582,182 

[  ]-Балансовий 

[  ]- Позабалансовий  

 

З таблиці 5.4 бачимо, об’єм СПВ складає 4444,44 м3/доб, даний показник 

розраховувався виходячи із інформації щодо середньодобового видобутку нафти 

на Леляківському родовищі та її ступеня (коефіцієнту) обводнення. Подальший 

розрахунок виконувався на основі запропонованої методики. Де Сx – 
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концентрації хімічних компонентів в СПВ згідно таблиці 5.2, та ступінь 

вилучення (Квил.) залежить від технології переробки згідно таблиці 3.3. Також 

згідно технологічним критеріям (табл.3.3), а саме, критерію щодо мінімальної 

промислової концентрації корисного компоненту, на Леляківському родовищі 

забезпечується лише вмістом Брому та Магнію. Відповідно кількісно запаси 

Брому і Магнію будуть відноситись до балансових запасів, а вміст Літію, Йоду, 

Бору до позабалансових.  

На основі проведеного аналізу стосовно ГЕО СПВ Леляківського 

родовища доречно провести класифікацію запасів за кожним окремо взятим 

компонентом, який можливо вилучати із СПВ. Класифікацію слід проводити 

згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Класифікації 

запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр»[29]. Оскільки за 

запропонованою технологією хімічні компоненти видобуваються у вигляді 

твердих солей, або у чистому твердому вигляді то дану класифікацію доречніше 

використати як для твердих корисних копалин. 

Класифікація проведена у табличній формі (табл.5.5-5.9). Результатом 

класифікації є присвоєння рекомендаційного коду по кожному окремому 

корисному компоненту, відповідно до моменту проведення дисертаційного 

дослідження (Фактичний облік) та після (Облік за результатами 

дисертаційного дослідження). 

Бром, на дослідному родовищі середні концентрації Брому за період 

спостережень складають 223 мг/дм3 при промисловому мінімумі 200 мг/дм3. 

Отже, цей компонент відноситься за промисловим значенням до балансових 

запасів. За ступенем техніко-економічного вивчення до категорії ГЕО-2. Та за 

ступенем геологічного вивчення до попередньо розвіданих запасів. Код та 

класифікація запасів цього компоненту наведена в таблиці 5.5. 
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Таблиця 5.5 

Класифікація запасів і ресурсів Брому 

Ознаки класифікації Фактичний облік 

Облік за 

результатами 

дисертаційного 

дослідження 

За промисловим значенням 3 1 

За ступенем техніко-економічного 

вивчення 
3 2 

За ступенем геологічного вивчення 3  2 

Рекомендаційний код класифікації 3.3.3 1.2.2 

Магній, цей хімічний компонент так як і Бром відноситься за рахунок 

концентрацій до балансових запасів. Зважаючи, що його середні концентрації 

складають 1669,3 мг/дм3 при мінімальних промислових 500 мг/дм3,  за ступенем 

техніко-економічного вивчення він відноситься до категорії ГЕО-2. За ступенем 

геологічного вивчення – до попередньо розвіданих запасів. Код та класифікація 

запасів цього компоненту наведена в таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 

Класифікація запасів і ресурсів Магнію 

Ознаки класифікації 
Фактичний 

облік 

Облік за 

результатами 

дисертаційного 

дослідження 

За промисловим значенням 3 1 

За ступенем техніко-економічного 

вивчення 
3 2 

За ступенем геологічного вивчення 3  2 

Рекомендаційний код класифікації 3.3.3 1.2.2 

 

Йод та Бор, концентрації цих хімічних компонентів у водах Леляківського 

родовища є нижчими за мінімальну промислову концентрацію, відповідно вони 

класифікуються як позабалансові, але за рахунок обраної технології переробки, 

яка базується на комплексному вилученні, ці хімічні компоненти можна 

видобувати. Тож, ці хімічні компоненти доречніше відносити в категорію 
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умовно балансових. За ступенем техніко-економічного вивчення відносяться до 

категорії ГЕО-2. За ступенем геологічного вивчення до попередньо розвіданих 

запасів. Код та класифікація запасів цих компонентів представлена в таблиці 5.7 

та 5.8. 

Таблиця 5.7 

Класифікація вимог запасів і ресурсів Бору 

Ознаки класифікації 
Фактични

й облік 

Облік за результатами 

дисертаційного 

дослідження 

За промисловим значенням 3 2 

За ступенем техніко-економічного 

вивчення 
3 2 

За ступенем геологічного вивчення 3  2 

Рекомендаційний код класифікації 3.3.3 2.2.2 

 

Таблиця 5.8 

Класифікація запасів і ресурсів Йоду 

Ознаки класифікації Фактичний облік 

Облік за 

результатами 

дисертаційного 

дослідження 

За промисловим значенням 3 2 

За ступенем техніко-економічного 

вивчення 
3 2 

За ступенем геологічного вивчення 3  2 

Рекомендаційний код класифікації 3.3.3 2.2.2 

 

Літій, за концентраціями цей хімічний компонент знаходиться на межі 

рентабельності, через це його можна віднести до категорії балансових. Проте, 

через брак вихідної інформації, що не підтверджує постійність його 

концентрацій, йому слід присвоїти категорію умовно балансових. За ступенем 

техніко-економічного вивчення відноситься до категорії ГЕО-2. За ступенем 

геологічного вивчення до попередньо розвіданих запасів. Код та класифікація 

запасів Літію  представлена в таблиці 5.9. 
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Таблиця 5.9 

Класифікація запасів і ресурсів Літію 

Ознаки класифікації 
Фактичний 

облік 

Облік за 

результатами 

дисертаційного 

дослідження 

За промисловим значенням 3 2 

За ступенем техніко-економічного 

вивчення 
3 2 

За ступенем геологічного вивчення 3  2 

Рекомендаційний код класифікації 3.3.3 2.2.2 

 

5.2.Прогнозна оцінка вартості СПВ Чутівського та Кобзівського 

родовищ 

З метою більш якісного обґрунтування перспективності використання 

СПВ як ГМС в роботі було обраховано вартість одного метра кубічного СПВ 

Чутівського і Кобзівського родовищ. 

Родовища обиралися за наступними критеріями: термін розробки, фізико-

географічне положення, геологічні умови. Вищенаведені критерії, для 

забезпечення кращої обґрунтованості прогнозування СПВ як ресурсу, мають 

відрізнятися один від одного. 

В ході аналізу даних родовищ, такі факти як постійність і сталість 

концентрації перспективних компонентів не аналізувалися, через те, що вони 

були підтвердженні при аналізі попереднього родовища. 

Інформація для аналізу бралася із додатків 2 та 3, які є відповідними 

аналогами додатку 1. Створення додатку 2 та 3 відбувалося на основі фондових 

звітів, літературних джерел, а також інформації, що була зібрана автором у 

обслуговуючих дані родовища організаціях.  

5.2.1. Чутівське родовище 

Чутівське газоконденсатне родовище – належить до Машівсько-

Шебелинського газоносного району Східного нафтогазоносного регіону 

України. 
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Розташоване в Полтавській області на відстані 35 км від м. Полтава. 

Знаходиться в центральній частині приосьової зони Дніпровсько-

Донецької западини в межах Чутівсько-Розпашнівського структурного валу. 

Підняття виявлене в 1954 р. Пробуреними свердловинами розкрито розріз 

карбонатно-теригенних відкладів від четвертинних до 

середньокам'яновугільних, а також солі пермського та девонського віку. Перший 

промисловий приплив газу отримано з відкладів пермі та середнього карбону з 

інтервалу  3228–3322 м та 2994–3110 м у 1976 р. 

Поклади пластові або масивно-пластові, тектонічно екрановані та 

літологічно обмежені. Колектори – пісковики. Режим покладів газовий. Запаси 

початкові видобувні категорій А+В+С1: газу – 12095 млн. м³; конденсату – 59 

тис. т.[91] 

Для визначення вартості одного кубометру СПВ Чутівського родовища 

бралися фондові відомості щодо вмісту хімічних компонентів та їх концентрацій 

(додаток 2.А.)[8, 35]. Подальший розрахунок проводився на основі вимог 

наведених в таблиці 3.3, результати розрахунку наведені в таблиці 5.10. 

 

Таблиця 5.10 

Аналіз вартості СПВ Чутівського родовища 

Компонент 

Вміст у воді, 

дослідного родовища, 

Кількість 

компоненту, 

що 

вилучається, 

кг/м3 

Вартість в 1 м3, 

Примітка 

мг/дм3 кг/м3 ГРН у.о. 

Бор 108,6125 0,1086125 0,08689 1,39024 0,05149  

Магній 9479,91 9,47991 9,47043 66,29301 2,455297  

Літій 0 0 0 0 0 Не має дан. 

Йод 73,1325 0,0731325 0,058506 116,3099 4,307775  

Бром 663,165 0,663165 0,610112 544,2197 20,15629  

∑ 728,2129 26,97085  

 

Прогнозна вартість компонентів в одному кубометрі СПВ складає близько 

730 грн або 30 у.о. (вартість компонентів згідно ринку України (www.prom.ua) та 

курсу долара США станом на 29.01.2018 року. 
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5.2.2. Кобзівське родовище 

Кобзівське газоконденсатне родовище – газоконденсатне родовище 

розташоване в Кегичівському та Красноградському районах Харківської області. 

Належить до Машівсько-Шебелинського газоносного району Східного 

нафтогазоносного регіону України. 

Відкрите ДК «Укргазвидобування» в 2002 році на глибинах 3200–3600 м у 

відкладах Картамишської світи нижньої пермі. 

Розробка розпочалась наступного року після відкриття. Станом на 

01.01.2011 р. в межах родовища пробурено 83 свердловини, з яких 33 пошукові 

та розвідувальні. За період по 2008 рік ввели в дію три установки підготовки газу 

загальною потужністю 7 млн м3 на добу, за цей же час видобули 2,7 млрд м3. Пік 

видобутку припав на 2012 рік із показником 1,552 м3, після чого виробництво 

почало знижуватись через падіння пластового тиску. Для підтримки видобутку у 

липні 2015 року розпочалось заведення газу родовища на Хрестищенську 

дотисну компресорну станцію. 

За даними на 2015 рік початкові запаси родовища становлять 43,4 млрд м3. 

Оскільки існують прогнози великих ресурсів вуглеводнів у 

нижчезалягаючих горизонтах середнього і нижнього карбону, пробурено 3 

пошукових свердловини глибиною до 6 300 м[30]. 

Кобзівське родовище цікаве з точки зору оцінки вартості СПВ тим, що за 

результатами численних досліджень води флюїдоносних комплексів 

вирізняються високими концентраціями Бору. За технологічними показниками 

Бор має досить низьку собівартість видобутку та високу ціну товарної продукції.  

Концентрації Брому на цьому родовищі коливаються в межах 300–

600 мг/дм3, в окремих свердловинах зафіксовані на рівні 2 077  мг/дм3, що в 

декілька разів вищі за характерні концентрації для цих же флюїдноносних 

комплексів у Східному нафтогазовому регіоні [83]. 

Розрахунок вартості кубометру СПВ Кобзівського родовища було 

проведено аналогічно з двома попередніми родовищами, на основі вихідної 

інформації (додаток 2.Б.)[8, 22]. Результат наведений в таблиці 5.5. 
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Таблиця 5.11 

Аналіз вартості СПВ Кобзівського родовища 

Компонент 

Вміст у воді, дослідного 

родовища, 

Кількість 

компоненту, 

що 

вилучається, 

кг/м3 

Вартість в 1 м3, 

Примітка 

мг/дм3 кг/м3 ГРН у.о. 

Бор 6,74666667 0,006746667 0,005397 0 0 Не рент. 

Магній 2881,06667 2,881066667 2,878186 20,1473 0,746196  

Літій 0 0 0 0 0 Не має дан. 

Йод 21,62 0,02162 0,017296 34,38445 1,273498  

Бром 611,546667 0,611546667 0,562623 501,8597 18,58739  

∑ 556,3914 20,60709  

 

З одного метра кубічного СПВ на Кобзівському родовищі можна видобути 

цінних компонентів на суму близьку до 20 у.о. (за цінами на 2.01.2018). 

5.3. Прогнозна оцінка вартості СПВ на нафтових родовищах Східного 

НГР 

На основі вищенаведеного можна зробити прогнозну оцінку втрат України 

через не використання СПВ Східного нафтогазового регіону в якості 

гідромінеральної сировини. Розрахунок проведемо на прикладі видобутку 

нафти. 

В Україні в 2016 та 2017 роках видобувалося по 2,2 млн. тон нафти[85], 

при цьому 70 %  видобувається саме на родовищах Східного регіону. 

Зважаючи на тривалу розробку родовищ, більшість із них перебувають на 

кінцевих стадіях та характеризуються мінімальним коефіцієнтом обводнення 

Коб=80%.  

З інформації експертів витрати на утилізацію СПВ в світі коливаються від 

0,5–4,5 у.о./м3 [2]. Для подальшого обґрунтування було прийнято мінімальну 

вартість. При цьому, в ході аналізу, було визначено вартість компонентів, що 

видобувається з одного м3 цієї води. Вона склала від 7 до 30 $ у.о., для подальшої 

оцінки було прийнято вартість одного м3 на рівні 10 у.о. Таким чином втрати 

коштів відбуваються за рахунок витрат на утилізацію та неотриманої продукції. 

Результат розрахунку в таблиці 5.6. 
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Таблиця 5.12 

Недотриманий прибуток 

Об’єм 

нафти, 

млн т 

Видобуток 

нафти в 

Східному 

регіоні, млн 

т 

Видобуток 

води при 

Коб=80, млн 

т 

Витрати на 

утилізацію, 

млн  у.о. 

Вартість 

вилучених 

компонентів, 

млн  у.о. 

Недоотримані 

кошти,  

млн у.о. 

2,2 1,54 6,16 3,08 61,6 64,68 

 

Висновки 

Для проведення аналізу нами було взято 3 родовища, розташованих в різних 

частинах Східного нафтогазового регіону, з різними геолого-гідрогеологічними 

умовами, та різним часом розробки. З даного аналізу видно, що існуючий метод 

переробки СПВ можна застосовувати для кожного з цих родовищ. При цьому 

основними ціноутворючими мікрокомпонентами, які можна вилучити є Йод та 

Бром. Ці мікрокомпоненти, в свою чергу, притаманні пластовим водам нафтових 

та газових родовищ у високих концентраціях. Їх видобуток дає порівняно високу 

вартість товарної продукції вилученої з одного кубометра СПВ. 

Підсумовуючи можна сказати, що Україна тільки на нафтових родовищах, 

розташованих в Східному нафтогазовому регіоні щороку недоотримує понад 64 

млн. доларів США, через ігнорування такого виду сировини як СПВ.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання з 

встановлення геохімічних особливостей пластових і супутньо-пластових вод 

нафтових та газових родовищ Східного нафтогазового регіону України. 

Досліджено можливий негативний вплив СПВ на екологічний стан 

нафтопромислових районів. Запропоновано раціональний метод утилізації СПВ 

шляхом використання її як гідромінеральної сировини. Визначені параметри та 

критерії якими слід керуватися при проведенні ГЕО СПВ як корисної копалини 

на основі діючих нормативних документів ДКЗ України та існуючих технологій 

переробки. 

На основі проведених досліджень можна зробити такі висновки: 

1.  Встановлено, що супутньо-пластові води нафтових і газових колекторів 

СНГРУ вміщують в собі велику кількість розчинених хімічних компонентів. 

Концентрації в СПВ — брому, йоду, бору, стронцію, магнію, калію, літію 

відповідають технічним критеріям щодо їх промислового вилучення.  

2. В роботі обґрунтований метод утилізації СПВ шляхом використання їх 

як ГМС, цей метод має більші переваги  порівняно з існуючими методиками та 

технологіями. Таке використання СПВ приноситиме додатковий дохід 

видобувним компаніям і має позитивний економічний та екологічний ефект.  

3. Проаналізовані в роботі технології переробки ГМС мають високі 

економічні показники ефективності. Розглянута в роботі технологія переробки 

дає змогу комплексно вилучати із СПВ СНГРУ такі компоненти як бром, магній, 

літій, йод і бор. Мінімальний ступінь вилучення цих компонентів становить 80% 

для йоду та максимальний для магнію — 98%. Вартість вилученої продукції для 

цих компонентів та їх сполук становить для брому – 900 грн/кг, йоду — 

2000 грн/кг, літію — 370 грн/кг, магнію — 10 грн/кг, бору — 27 грн/кг. При 

цьому собівартість видобутку складає близько 20%, максимальна 50% для бору, 

а мінімальна для йоду — 0,6 %. 

4. Проаналізовані критерії та фактори обґрунтовують економічну 

перспективність використання СПВ як ГМС. Видобувним компаніям це принесе 
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постійне додаткове джерело доходів та значно продовжить термін експлуатації 

діючих родовищ.  

5. Аналіз діючих нормативних документів, включаючи Податковий кодекс 

України, дозволяє встановити наступні рентні ставки, у разі використання 

видобувними компаніями СПВ як ГМС. СПВ як сировина, згідно існуючих 

нормативів, обліковуватиметься за ставкою 5%, а рентні ставки на нафту і газ, 

можуть знизитись до 2% замість 14 або 29 % (залежно від глибини залягання 

покладу).  

6. Розрахована вартість хімічних компонентів та їх сполук, що можна 

вилучити, із одного кубометру СПВ Леляківського родовища складає 201 грн, 

Чутівського — 720 грн, Кобзівського — 550 грн. 

7. Запропонований методичний підхід проведення ГЕО корисних 

компонентів, що містяться в СПВ. Запаси корисних компонентів та їх 

класифікаційний код, що містяться в СПВ Леляківського родовища згідно 

нормативних документів та терміну експлуатації 25 років складають: Брому — 

8219,6 т., код — 1.2.2; Магнію —66023 т., код — 1.2.2; Літію — 352 т., код — 

2.2.2; Йоду —  149 т., код —  2.2.2; Бору —  404,5 т., код —  2.2.2.  
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Додаток 1 

Зведена таблиця геохімічних показників пластових вод  

Леляківського нафтогазоконденсатного родовища (Чернігівська область) 

Номер 

свердловини 
Горизонт 

Глибина, 

м 

Дата 

проби 

Мінералізація, 

мг/дм3 

Na+K, 

мг/дм3 

Mg, 

мг/дм3 

Cl, 

мг/дм3 

B, 

мг/дм3 

J, 

мг/дм3 

Br, 

мг/дм3 

Lі, 

мг/дм3 

Sr, 

мг/дм3 

131 
А 2-5(P1-

C3) 
1831 - 1817 04.1975 141845 53389 2675 99288 0 68,7 222 - - 

1x 
А 2-5(P1-

C3) 
1842 09.2017 168173,7 44762,5 1897,4 99475,4 8,1 7,3 233,4 9,7 168,2 

1a 
А 2-5(P1-

C3) 
1840 09.2017 152347 48596,5 1874,5 93459,3 8,2 6,7 240,2 9,3 150,1 

2 A 2-5 1884 - 1874 11.1982 156454,5 54595,5 2401,5 101770 13,1 5,7 229 - - 

9 A 2-5 1887 -1874 05.1963 166163,5 50822 1791,5 95975,7 0,45 2,14 234,1 - - 

10 A 2-5 1892 - 1884 09.1963 156300,2 51599,6 1791,8 95742 3,5 4,23 233,1 - - 

12 A 2-5 1815 - 1796 02.1978 158810,8 57845 1090,5 97160 0 4 85,5 - - 

16 A 2-5 1843 - 1822 02.1972 160172 52005 851 97397 0 0 0 - - 

16 A 2-5 1827 - 1822 05.1979 158495 54394 2067 94423 8,3 4,3 208 - - 

23 A 2-5 1822 - 1808 03.1978 160784,5 53757 1033 90778 0 7,9 224 - - 

40 A 2-5 1865 - 1851 03.1983 149413 51428,5 851 91486 12 5,15 223,5 - - 

70 A 2-5 1850 - 1846 06.1981 150915,5 53667 1277 95990 16 4,2 240 - - 

73 A 2-5 1820 - 1815 05.1988 158071 54442 1459 97160,5 14,5 4,1 202 - - 

106 A 2-5 1859 - 1851 01.1981 160442 45786 1459 86522 16 5,9 197 - - 

147 A 2-5 1817 - 1805 04.1975 161218 53135 1702 99004 30,2 4,5 216 - - 

[-] не визначалось 
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Додаток 2 

 А. Зведена таблиця геохімічних показників пластових вод  

Чутівського газоконденсатного родовища (Полтавська область) 
Номер 

свердловини 
Горизонт Глибина дата 

Мінералізація, 

мг/дм3 

Na+K, 

мг/дм3 

Mg, 

мг/дм3 

Cl, 

мг/дм3 

B, 

мг/дм3 

J, 

мг/дм3 

Br, 

мг/дм3 
Тип проби 

40 Р1 2951-2926 21.08.1991 243957,3 64280,63 6487,63 160705,6 97,46 89,27 198,17 ПЛВ 

40 Р1 2951-2926 16.08.1991 253678,9 63431,7 6487,63 158958,8 38,55 70,18 254,7 ПЛВ 

40 Р1 2951-2926 27.07.1991 298977,4 76267,54 14333,14 188654,4 52,73 36,12 312,49 ПЛВ 

66 Р1 3466-3457 23.10.1977 343700 68889,78 6850,29 215996,8 182 113,41 925,46 ПЛВ 

64 Р1 3627-3504 11-28.07.1977 338830 68002,06 7161,88 213654,2 240,42 104,92 913,19 ПЛВ 

22 Р1 3480-3370 
21.09-9.11. 

21.09-9.11.1977 
333880 71025,13 10258,78 210142,8 230,28 98,71 801,48 ПЛВ 

23 Р1 3972-3930 31.10-09.11.1977 321570 73941,41 11033,13 203138 12,54 29,4 928,1 ПЛВ 

28 Р1 4120-4190 08-20.09.1977 321730 66152,8 13226,8 204889,2 14,92 43,05 971,73 ПЛВ 

*ПЛВ – пластова вода 

 

Б. Зведена таблиця геохімічних показників пластових вод  

Кобзівського газоконденсатного родовища (Харківська область) 

Номер 

свердловини 
Горизонт Глибина Дата 

Мінералізація, 

мг/дм3 

Na+K, 

мг/дм3 

Mg, 

мг/дм3 
Cl, мг/дм3 

B, 

мг/дм3 

J, 

мг/дм3 

Br, 

мг/дм3 

SO4, 

мг/дм3 

Ca, 

мг/дм3 
Тип 

проби 

105 С3kt 3845 - 3950 18.09.2015 123904,48 32726,24 2384,33 77158,26 4,79 13,97 433,53 289,7 11297,15 
ПЛВ 

102 С3kt 3922-3977 18.09.2015 150910,44 42542,18 2384,33 93574,91 6,31 17,96 521,49 289,7 12033,92 
ПЛВ 

63 Р1kt 3261 - 3560 18.09.2015 231720,31 61092,6 3874,54 144466,52 9,14 32,93 879,62 183,53 22103,12 
ПЛВ 

*ПЛВ – пластова вода 
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Додаток 3 

Приклад не комплексного проведення хімічних аналізів 
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