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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Сучасний стан розробки більшості типових  

нафтових і газових родовищ світу характеризується значним видобутком разом 

із вуглеводневою сировиною супутньо-пластових вод (СПВ). Відсотковий вміст 

видобутої СПВ у загальному об’ємі видобутого флюїду коливається в межах 80–

90%. 

Вміст СПВ у видобутій емульсії Східного нафтогазового регіону (НГР) 

України не є винятком. За вмістом і концентрацією хімічних компонентів такі 

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

концентрації мікрокомпонентів на Кобзівському газоконденсатному родовищі у 

пластових водах карбону такі: вміст Брому коливається від 335 до 750 мг/дм3, 

Йоду — 20–35 мг/дм3, Бору – близько 60 мг/дм3, також у водах присутні й інші 

компоненти, що мають високі концентрації. Для більшості родовищ Східного 

НГР такі геохімічні характеристики вод нафтових і газових родовищ є типовими. 

Крім високих концентрацій в СПВ Східного НГР Йоду та Брому, в них є 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 є хімічні компоненти в кількостях, що 

дозволяють їх ефективний видобуток, їх як сировину не використовують. 

Основним завданням дисертації є обґрунтування СПВ Східного НГР України як 

потенційних ресурсів ГМС. Важливим завданням є також визначення критеріїв 

та проблем, пов’язаних з якісним проведенням геолого-економічної оцінки 

(ГЕО) СПВ як ГМС. Це в подальшому визначить науковий напрям досліджень 

СПВ як цінного ресурсу, а саме, визначення методики проведення ГЕО та 

класифікації запасів СПВ (компонентів, що містяться в СПВ).  

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 перспективний вид ГМС для видобутку хімічних компонентів. 
Досягнення цієї мети передбачає вирішення  таких завдань: 

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; 
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4. проаналізувати існуючі інструкції та методики проведення ГЕО СПВ 

як ГМС, визначити основні напрями і критерії для 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 методичний підхід 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. 

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 ін.  

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. 
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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 показане можливе зменшення рентних ставок з 14 та 29 % до 2 % за 

видобуток 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 оброблено 

первинний матеріал щодо геохімічних властивостей СПВ. 

Автором підібрана та перерахована згідно ринкових умов України вартість 

використання технології переробки СПВ. 

У роботах [3,5,11,14] обґрунтовано позитивний економічний ефект для 

нафтогазовидобувної галузі при використанні СПВ. Для прикладу автором 

розрахована прогнозна вартість об’ємної одиниці СПВ Леляківського, 

Чутівського та Кобзівського родовищ. 

Особисто автором запропоновано підхід до оцінки запасів СПВ, 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 ННІ 

«Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка. 

Окремі розділи дисертації представлялись та обговорювалися на наукових 

міжнародних та всеукраїнських конференціях: «Проблеми гідрогеології на 

сучасному етапі» (Харків 2014 р.); «Актуальні проблеми гідрогеології» (Харків, 

2015 р.), «VІ Всеукраїнська наукова конференція-школа «Сучасні проблеми 

геологічних наук» (Київ 2016 р.); «Геоінформатика: теоретичні та прикладні 

аспекти» (Київ, 2016 р.), «Актуальні проблеми гідрогеології» (Харків, 2016 р.), 

«Географические аспекты устойчивого развития регионов» (Гомель, 2017 р.), 

«Актуальні питання наук про Землю: погляд молоді» (Харків, 2017 р.). 

Публікації. За темою дослідження було опубліковано 15 друкованих праць, 

в тому числі 5 наукових статей — у фахових виданнях України, 3 статті 

опубліковані у виданнях, що входять до міжнародної науковометричної бази 

Web of Science. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел зі 111 найменувань, чотирьох додатків. 

Дисертацію викладено на 125 сторінках тексту, робота містить 18 рисунків, 18 

таблиць. Загальний обсяг дисертації — 160 сторінок.  
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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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано доцільність та актуальність дослідження, 

розкрито зв’язки з науковими програмами, темами, частиною яких є дисертація, 

сформульовано мету і завдання, визначено об’єкт і предмет, методологію 

дослідження, наукову новизну та практичну цінність здобутих результатів, 

сферу та форми їх апробації, подано інформацію про публікації за темою 

дисертації, структуру дисертації. 

У першому розділі «Геологічні та гідрогеологічні особливості Східного 

нафтогазового регіону України. Гідродинамічні та гідрохімічні особливості 

пластових вод нафтогазових комплексів» описано загальну геологічну та 

гідрогеологічну вивченість Східного нафтогазового регіону України, вивченість 

пластових вод нафтових родовищ, загальні геологічні відомості району робіт, 

особливості мікрокомпонентоного складу вод нафтогазоносних комплексів ДДЗ.  

Розглянуто геологічні умови, тектоніку та стратиграфію району робіт. В 

тектонічному відношенні регіон є частиною складної рифтової системи 

Сарматсько-Туранського лініаменту. На території України частина цієї системи 

виражена Прип’ятьсько-Дніпрово-Донецьким прогином.  

Дніпровсько-Донецький рифтоген виповнений потужною товщею осадових 

порід від середньодевонських до четвертинних включно, загальною потужністю 

до 12 км в осьовій частині. 

Дніпровсько-Донецька западина є типовим артезіанським басейном, та 

найбільшим у платформній частині України. У дисертації розглянуто лише 

нижній гідродинамічний поверх, оскільки саме в цій зоні розташовані водоносні 

горизонти, до яких приурочені поклади нафти та газу. 

Пластовим водам, до яких приурочені родовища нафти та газу притаманні 

певні специфічні властивості: висока мінералізація, підвищений вміст деяких 

мікрокомпонентів тощо. Робота спрямована на дослідження гідрохімічних 

особливостей, а саме вмісту розчинених у пластовій воді хімічних елементів. 

Так, концентрація Брому в підземних водах нижнього гідрогеологічного поверху 

змінюються в широких межах – від 7–18 мг/дм3 до 5 500–6 750 мг/дм3. Найвищі 

концентрації зафіксовані у родовищах кам’яновугільних відкладів. 
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Концентрація Калію змінюється в межах 125–310 мг/дм3, приурочений 

також до кам’яновугільних відкладів. Хоча на деяких ділянках його концентрації 

становлять 10 600–18 100 мг/дм3 (Прип’ятський прогин, Шатилівська площа). 

Концентрації Йоду знаходяться в діапазоні від залишків до 200 мг/дм3.  

Концентрації амонію в цій геологічній структурі зафіксована від 5 – 1 500 

мг/дм3. Проте на основній площі поширення його вміст коливається в межах 40–

180 мг/дм3. 

Вміст Бору коливається в межах від 0,5–409 мг/дм3, для нафтових родовищ 

найбільш притаманні концентрації 55–274 мг/дм3. 

Характерні підвищені концентрації Літію, що в розсолах ДДЗ становлять від 

1,8–55 мг/дм3, на деяких площах 87–270 мг/дм3. 

 Концентрація Рубідію коливаються від 0,1–8,4 мг/дм3, максимально 

зафіксовані 14,3 мг/дм3. 

Підвищені концентрації Цезію, також є притаманними для пластових вод 

нафтових родовищ ДДЗ з вмістом останнього від 0,6 до 1,0–1,4 мг/дм3 та 

максимально зафіксованим вмістом - 12,8 мг/дм3. 

Вміст Стронцію в розсолах ДДЗ змінюється в межах від 100–21 600 мг/дм3. 

Максимальний вміст Стронцію зафіксований на Речицькому родовищі у 

відкладах девону з вмістом від 3 820 до 4 460 мг/дм3. 

Концентрації Барію у водах ДДЗ змінюються від 6–100 мг/дм3, хоча на 

деяких родовищах його вміст виявлено в межах 210–520 мг/дм3. 

Крім вищеперерахованих елементів пластовим водам нафтових та газових 

родовищ притаманний вміст і інших мікрокомпонентів.  

У другому розділі «Вплив видобутку супутньо-пластових вод на 

економічні та екологічні фактори» розглянуто вплив пластових вод на процес 

розробки нафтових родовищ та можливі екологічні наслідки, викликані 

потраплянням цих вод в інші геолого-екологічні системи. Вивчено приклади 

існуючих забруднень. 

Разом з нафтою на нафтових родовищах видобувають значну кількість 

пластової (супутньої) води. У деяких випадках кількість видобутої води сягає 

90% від загального об’єму флюїду. Період розробки нафтових родовищ можна 

поділити на чотири стадії, які характеризуються певним ступенем обводнення. 

Тривалість першої стадії — 4–6 років. Обводнення відсутнє або сягає 

кількох відсотків. На другій стадії обводнення може досягати 50%. Тривалість 

другої стадії 5–7 років. Третя стадія — обводнення 80–90%. Тривалість даного 

періоду становить 4–6 років. Четвертий стадія, обводнення продукції досягає 90–

95% і більше. Цей період є найбільш тривалим і продовжується 15–20 років. 

Більшість родовищ перебувають на кінцевих стадіях розробки, відповідно 

разом з нафтою видобувають значну кількість води. 

У зв’язку з цим доцільним та актуальним питанням є утилізація СПВ. 

Сучасні видобувні компанії використовують такі методи утилізації СПВ:  

– зворотне нагнітання у пласт-колектор для підтримки пластового тиску 

з метою збільшення вторинної нафтовіддачі пласта; 

– зберігання у спеціальних відстійниках, та на аераційних полях; 

– захоронення у глибоких водоносних горизонтах;  
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– скидання у відкриті водойми з використанням попередньої очистки; 

– використання високомінералізованих пластових вод як 

гідромінеральної сировини для видобутку цінних компонентів. 

СПВ мають високу мінералізацію. У результаті при неправильному виборі 

методу утилізації, технологічних порушеннях або цілеспрямованому скиданню 

СПВ виникає ряд проблем: 

– солеутворення та солевідкладення; 

– засолення водоносних горизонтів пластовими водами; 

– засолення ґрунтів пластовими водами;  

В дисертаційні роботі описані яскраві приклади такого засолення, це 

забруднення СПВ НПС в окрузі Морроу (США) в 1955–1970 роках, забрудненя 

очищеними СПВ поверхневих водойм поблизу родовища Румайла (Ірак), 

засолення водоносних горизонтів за рахунок надходження СПВ на Північо-

Долинському та Качанівському родовищах (Україна). 

 Для Східного нафтогазового регіону України (Чернігівська, Сумська, 

Полтавська, Дніпровська та Харківська області) це питання є актуальним ще й 

через те, що переважна більшість населених пунктів використовує водоносні 

горизонти Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну для питного та 

господарського водопостачання. В результаті такого забруднення водоносні 

горизонти виводяться з експлуатації, що в свою чергу несе ряд негативних 

екологічних наслідків, які в свою чергу є факторами впливу на економічну 

ситуацію даного регіону.  

Засолення водоносних горизонтів спричиняє подальше засолення ґрунтів. 

Для досліджуваного регіону це також є негативним фактом оскільки засолення 

ґрунтів унеможливлює ведення сільського господарства, що негативно 

проявляється в економіці регіону. 

У третьому розділі «Супутньо-пластові води як гідромінеральна 

сировина» розглянуто можливість використання супутньо-пластових вод як 

гідромінеральної сировини.  

Води нафтових та газових родовищ за рахунок їх високого ступеню 

мінералізації є цінним ресурсом, який в Україні практично не використовують. 

Особливу увагу слід приділити саме водам нафтових родовищ, оскільки, на 

відміну від вод газових родовищ, перші у значно більших об’ємах 

видобуваються і відповідно містять в своєму складі більшу кількість розчинених 

мікро- та макрокомпонентів, сполуки важких та рідкісних металів, радіоактивні 

елементи, органічні сполуки та залежно від нафтових провінцій підвищені 

температури.  

Води нафтових родовищ можуть представляти практичну цінність в таких 

напрямах: використання у бальнеології, як джерело теплової енергії, як хімічна 

сировина для промислового виробництва цінних хімічних компонентів.  

Із промислових вод в пострадянських країнах, видобувають переважно Йод 

та Бром. Україна в цьому плані не є винятком, на сьогодні розробляють лише два 

родовища промислових вод — Північно-Сивашське та Бистрівське, на яких 

видобувають лише Йод. Проте в світі використання високомінералізованих вод 

має значно більше поширення, так у США Літію видобувають приблизно 16 тис. 
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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. 

Щоб проводити переробку СПВ вони повинні відповідати ряду 

промислових критеріїв, головним з яких є перевищення мінімальних 

промислових концентрацій хімічних компонентів у цих водах. Під час аналізу 

вітчизняних та зарубіжних літературних джерел та нормативних документів 

автором була створена табл. 3.1. де наведено хімічні компоненти, що 

видобувають із вод та їх мінімальні промислові концентрації відповідно до 

найпоширеніших технології. 

Приклад сучасного використання СПВ на нафтових родовищах 

Апшеронського півострова (Азербайджан), висвітлений в роботах 

У. Ш. Мехтієва та Ф. М. Гаджиєва. Авторами 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. Отже, 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, Йод — 0,5 кг, Бром — 2,0 кг, бор оксид (В2О3) — 11 

кг, Стронцій — 1кг та ін. Із СПВ середньої мінералізації (75–80 г/дм3), що 

видобуваються з 1 т нафти, вартість цих компонентів (за цінами на міжнародних 

ринках) становить 250–260 у.о. (умовні одиниці). 

Таблиця 3.1 

Таблиця мінімально промислових концентрацій основних цінних хімічних 

компонентів у високомінералізованих водах  

Компонент 

Мінімальні концентрації мг/дм3 

 Станом на 

1988 р.  

Станом на 2013 р., за 

практично діючими 

технологіями  

Відповідно до 

інструкцій ДКЗ 

України 

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 



8 
 

 
 

На сьогодні в світі існує досить багато технологій видобутку хімічних 

компонентів із високомінералізованих вод, але більшість із них базуються на 

видобутку одного компоненту і є закритими відносно технологічних параметрів. 

СПВ родовищ СНГРУ за рахунок геолого-гідрогеологічних умов притаманний 

полікомпонентний склад. Для цих вод підходить технологія (RU2000116192A 

«Способ комплексной переработки попутных вод нефтяных месторождений»).  

Використовуючи комплексну переробку, із однієї об’ємної одиниці СПВ 

можна вилучити ряд компонентів із високим коефіцієнтом ефективності та 

високою якістю товарної продукції. Компоненти, які вилучаються, ступінь 

вилучення та кінцева продукція наведені в табл. 3.2. 

Для вилучення компонентів використовують найпростіші та найдоступніші 

хімічні реагенти та нескладний технологічний процес. Необхідні реагенти та їх 

вартість для видобутку однієї одиниці товарної продукції наведені в табл. 3.2. 

 

Дана технологія переробки була випробувана на Західно-Тебукському 

родовищі (Комі). Відповідно до ринкових цін і використання її в Україні з одного 

метра кубічного СПВ цього родовища можна отримати близько 2 кг товарної 

продукції на суму близьку 300 грн, на видобуток якої було витрачено близько 10 

грн. 

Капітальні вкладення в побудову переробного підприємства відповідає 

встановленню переробних сепараторів та будівництву складського приміщення. 

Вартість цього комплексу становить близько 5 млн грн.  

Не останньою превагою цього методу є його екологічність, оскільки 

вилучення цінних хімічних компонентів відбувається із використанням хімічних 

реактивів, які в кінцевому результаті не сильно змінюють природній хімічний 

склад СПВ та не утворюють нових речовин, що несуть загрозу НПС. Як 

Таблиця 3.2 

Базова складова вартості застосування технології 

 Бор Магній Літій Йод Бром 

Мінімально 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 

карбронат 

I2 

йод 

кристалічний 

Br2 

бром 

чистий 

Вартість реактивів, що йде на 

видобуток 1 кг товарної 

продукції в  грн 
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 електроенергію 

https://patents.google.com/patent/RU2189362C2/ru
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результат після промислового вилучення цінних компонентів кінцеву воду знову 

можна використати для підтримки пластового тиску.  

Четвертий розділ «Теоретичне обґрунтування використання СПВ як 

гідромінеральної сировини на прикладі видобутку нафти» описує теоретичне 

обґрунтування використання СПВ як важливого економічного складника 

функціонування нафтовидобувних підприємств. 

Зважаючи на типовий шлях розвитку експлуатації нафтового родовища, на 

рис. 4.1. зображено графік залежності коефіцієнта обводнення видобутого 

флюїду в часі на прикладі Леляківського родовища, також даний рисунок 

підкреслює загальну теорію описану в другому розділі щодо ступенів 

обводнення типових нафтових родовищ. З економічної точки зору це є основною 

проблемою, яка визначає рентабельність розробки нафтового родовища. На 

деяких родовищах обводнення може досягати близько 98 %, при цьому розробка 

залишається рентабельною. Проте, будь-яку кількість видобутої СПВ необхідно 

утилізувати, що в кінцевому результаті збільшує загальні витрати при розробці 

нафтового родовища.  

 

 

Рис. 4.1 Графік обводнення видобутого флюїду на Леляківському родовищі 

 

СПВ які можна промислово переробляти мають певну вартість, її було 

прийнято згідно вартості СПВ Західно-Тебукського родовища 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 Західно-Тебукського 

родовища. 

На рисунку 4.2.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 схемі 4.2.б. зображено залежність руху коштів 
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від переробки СПВ через витратну і дохідну складові. 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 3.2. та вартості 

переробки на Західно-Тебукському родовищі). 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.У випадку, коли СПВ 

використовують як сировину для промислового видобутку цінних хімічних 

компонентів, нафтовидобувне підприємство, яке її реалізує, має додатковий 

дохід. Тобто СПВ автоматично переходить із витратної частини в дохідну. 

 

 

Рис. 4.2. Схеми залежності: а) об’єму видобутку супутньо-пластових вод 

від коефіцієнта обводнення, б) залежність руху коштів від геологічних 

запасів  
 

Практично витратна і дохідна частини будуть відрізнятися на кожному 

окремо взятому родовищі, хоча загальна розрахункова схема зберігатиметься 

відповідно до наведених схем на рис. 4.2.  

Використання СПВ як ГМС за такою схемою дає можливість 

нафтогазовидобувним компаніям отримувати додатковий дохід. На рис. 4.3. 

схематично зображено залежність руху коштів від коефіцієнту обводнення, на 

зображеній схемі прямі відображають лінії тренду того чи іншого показника, 

оскільки врахування динаміку зміни в часі для кожного з показників в 

загальному є досить складним, але зальна тенденція зберігається. Отже, 

звичайних умов експлуатації родовища підприємство, яке його розробляє, 

змогло б отримати прибуток, що відповідає лінії A'L. А за умов використання 

СПВ як ГМС підприємство зможе отримати прибуток від реалізації СПВ 

еквівалентний лінії МB'. 
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Рис 4.3.Схема залежності руху коштів від коефіцієнту обводнення 

видобутого флюїду за умови використання СПВ  

 

Дана схема розглядалася для найбільш ідеальних умов експлуатації і 

використання СПВ як ГМС. Головною умовою такого використання є ціна на 

ГМС, яка при коефіцієнті обводнення має перекривати витрати, що йдуть на 

видобуток цього об’єму ГМС. За таких умов можливе використання СПВ та 

отримання додатковий дохід. 

Підсумовуючи, можна сказати, що головним критерієм використання СПВ 

як ГМС є ціна на цю гідромінеральну сировину, яка напряму залежить від вмісту 

в ній хімічних компонентів та їх концентрацій. Проте, в будь-якому разі, 

використання СПВ як ГМС дасть змогу відтермінувати момент зупинки 

видобувних свердловин. 

У п’ятому розділі «Визначення вартості супутньо-пластових вод 

Східного нафтогазового регіону України за обраною технологією» описано 

прогнозну вартість СПВ на основі обраної технології переробки на прикладі 

Леляківського, Чутівського та Кобзівського родовищ. Запропоновані 

рекомендації щодо класифікації запасів корисних компонентів, які містяться у 

СПВ, на прикладі Леляківського родовища.  

Східний нафтогазовий регіон є досить великим, тому обґрунтовано 

визначити вартість всіх СПВ кожного родовища регіону складно. Основною 

метою дисертаційного дослідження є показати його перспективність, а також 

зробити прогнозну оцінку СПВ регіону на родовищах-прикладах. Для цього, в 

ході дослідження було обрано три родовища — Леляківське 

нафтогазоконденсатне (Чернігівська область), Чутівське газоконденсатне 

(Полтавська область) та Кобзівське газоконденсатне родовище (Харківська 

область). 

Леляківське нафтогазокондесатне родовище розробляється від 1960-х 

років до сьогодні, продуктивні пласти приурочені до відкладів кам’яновугільної 
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та пермської систем із глибинами залягання 2000±200 м, пластові води є 

високомінералізованими. Родовище має Коб≥80%, наприклад, деякі свердловини 

мали Коб=97%.  

В ході аналізу, на основі результатів багаторічних спостережень, було 

визначено постійність концентрацій  хімічних компонентів у водах. За період 

досліджень Леляківського родовища 1960–2017 роки було встановлено, що 

пластова вода за концентрацією певних компонентів в різних свердловинах та в 

різні періоди часу має розбіжність близько 10 % по кожному з них. Середні 

концентрації становлять: Брому 220,3 мг/дм3, Магнію 1644,42 мг/дм3, Йоду 4,6 

мг/дм3, Бору 12,47 мг/дм3, Літію 9,5 мг/дм3.  

Загалом можна констатувати, що хімічний склад пластових вод родовища 

практично не змінився, це також підтверджується численними роботами 

В. Г. Суярка, в яких проведено дослідження вмісту Брому в пластових водах на 

нафтогазових родовищах Східного НГР України. 

У табл. 5.1 подано аналіз переробки СПВ на цьому родовищі, та оцінена 

вартість продукції, яку можна вилучити із 1 м3. За результатами дослідження 

вона становить близько 201 грн. 

 

Таблиця 5.1 

Аналіз вартості СПВ Леляківського родовища 

Компонент 

Вміст компоненту у воді  

досліджуваного родовища,  

Кількість 

компоненту, 

що вилуча-

ється, кг/м3 

Вартість  1 м3  

СПВ,  

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 

Бром 220,3 0,2203 0,202676 180,787 6,695815 

∑ 201,8481 7,475855 

 

На основі методики аналізу СПВ Леляківського родовища, було 

проаналізовано також СПВ Чутівського родовища, яке експлуатується від 60-х 

років, та Кобзівське родовище, яке розробляється від 2002 року. 

З одного метра кубічного СПВ, що видобувають на Чутівському родовищі, 

можна видобути цінних компонентів на суму близько 730 грн.  

З одного метра кубічного СПВ, що видобувають на Кобзівському родовищі 

можна видобути цінних компонентів на суму близьку до 550 грн. 

Враховуючи вищенаведені розрахунки, можна приблизно оцінити, на 

прикладі видобутку нафти, скільки недоотримує Україна не реалізуючи СПВ 

Східного нафтогазового регіону в якості ГМС. 

В Україні в 2016 та 2017 роках видобувалося по 2,2 млн тон нафти, при 

цьому 70 %  видобувається саме на родовищах Східного регіону. Зважаючи на 
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тривалу розробку родовищ, більшість із них перебувають на кінцевих стадіях та 

характеризуються мінімальним коефіцієнтом обводнення Коб=80%.  

З інформацію експертів витрати на утилізацію СПВ в світі коливаються від 

0,5–4,5 у.о./м3. Для подальших розрахунків було прийнято мінімальну вартість. 

При цьому в ході аналізу було визначено вартість компонентів, що видобувають 

з 1 м3 цієї води. Вона становила від 7 до 30 у.о., для подальшої оцінки було 

прийнято вартість 1 м3 на рівні менше 10 у.о. Отже, фінансові втрати 

відбуваються за рахунок витрат на утилізацію та неотриманої продукції. Аналіз 

наведено в табл. 5.4. 

 Підсумовуючи, можна сказати, що Україна тільки на нафтових родовищах 

в Східному нафтогазовому регіоні  щороку втрачає понад 64 млн у.о., не 

використовуючи такий вид сировини як СПВ. При цьому супутньо-пластові води 

видобуваються і на газових та газоконденсатних родовищах, які за рахунок 

геологічних та гідрогеологічних умов мають більші глибини залягання і 

відповідно більші показники мінералізації. 

В ході проведення дисертаційного дослідження було визначено, що СПВ є 

новим для України видом сировини. Як окремий вид сировини СПВ не 

підпадають під жоден нормативний і методичний документ ДКЗ України щодо 

обліку їх запасів. Чіткої методики щодо накопичення вихідної інформації та 

проведення ГЕО СПВ як корисної копалини немає. В роботі запропоновано 

рекомендації щодо проведення ГЕО на прикладі Леляківського родовища. 

Результати наведені в табл. 5.5. 

 Таблиця5.5  

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  

Таблиця 5.4 

Мінімальний 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. 

Загальні 

втрати, млн  

у.о. 

2,2 1,54 6,16 3,08 61,6 64,68 
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 Корисні компоненти в СПВ даного родовища до моменту проведеного 

дослідження класифікуються з кодом 3.3.3. Після проведення ГЕО в 

дисертаційному дослідженні, кількість та класифікація запасів корисних 

компонентів, що містяться у СПВ Леляківського родовища становлять: Брому – 

8219,6 тон, 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.                                                                      

Спираючись на аналіз дослідних родовищ, можна говорити, що СПВ 

Східного НГР є цінною сировиною, яка потребує обліку у вигляді ГЕО. 

Запропонована в даному розділі дисертаційного дослідження методика 

проведення ГЕО СПВ на прикладі Леляківського родовища є основою для 

освоєння СПВ як ГМС. 

Висновки: 

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 

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

нафтових і газових родовищ Східного нафтогазового регіону України як 

цінної гідромінеральної сировини. – Рукопис. 

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. 

Дисертаційна робота визначає супутньо-пластові води нафтових і газових 

родовищ Східного нафтогазового регіону України як цінну гідромінеральну 

сировину. В роботі проаналізовано геохімічні особливості цих вод, насамперед 

за мікрокомпонентним складом. В роботі визначено, що за концентрацією 

Брому, Йоду та Магнію СПВ дослідного регіону представляють промислову 

цінність.  

Автором визначені основні критерії та фактори, які слід враховувати при 

геолого-економічній оцінці СПВ як гідромінеральної сировини. В роботі 

автором на основі проведеного аналізу запропонований підхід до методики 

підрахунку запасів корисних компонентів, що містяться в СПВ, на прикладі 

Леляківського родовища. Результат дисертаційного дослідження показує зміну 

класифікаційного коду запасів корисних компонентів в СПВ згідно вимог ДКЗ 

України. 

В дисертаційній роботі підібрано оптимальну технологію вилучення 

корисних компонентів з СПВ, та розраховано вартість її використання 

відповідно до ринкових цін України. Автор на основі обраної технології 

розрахував вартість компонентів, що можна вилучити з СПВ Леляківського, 

Чутівського та Кобзівського родовищ. Дисертаційна робота обґрунтовує як 

використання СПВ в якості гідромінеральної сировини матиме позитивний 

економічний ефект для видобувних компаній.  
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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. 

The thesis for the degree of Candidate of Geological Sciences, specialty 04.00.19 

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

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation defines the produced waters of oil and gas fields of Eastern oil 

and gas region of Ukraine as a valuable hydro-mineral raw material. The paper analyses 

geochemical features of these waters firstly for its micro-component composition. The 

paper defines that according to the concentration of Iodine, Bromine and Magnesium 

the produced waters of studied region are of great economic value. 

The author defines the main criteria and factors that must be taken into account 

while conducting geological and economic assessment of produced waters as a hydro-

mineral raw material. Based on the results of the study the approach for methodology 

of calculation of resources of valuable components in produced waters was suggested 

on the example of Lelyaky field. The result of the research shows a change in the 

classification code of resources of valuable components in produced waters in 

accordance with the instructions of the State Commission of Ukraine on Mineral 

Resources. 

The most efficient technology of extraction of valuable components from 

produced waters was selected and the cost of its use was calculated according to the 

market prices of Ukraine. Based on chosen technology the author calculated the cost 

of the components that can be extracted from produced waters of Lelyaky, Chutiv and 

Kobziv fields.  

The dissertation explains and proves how the use of produced waters as a hydro-

mineral raw material can be cost-effective for oil companies. The industrial 

development of produced waters as a resource also will lead to resuming of work of 

old production oil wells that were decommissioned due to the high water cut. 

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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Современное состояние разработки большинства нефтяных и газовых 

месторождений мира характеризуется значительной добычей вместе с 

углеводородным сырьем попутно-пластовых вод (ППВ). Содержание добытой 

ППВ в общем объеме добытого флюида колеблется в пределах 80-90%. 

Содержание ППВ в добытой эмульсии Восточного нефтегазового региона 

(НГР) Украины не является исключением. По содержанию и концентраціям 

химических компонентов такие воды можно рассматривать как 

гидроминерального сырье (ГМС). Например, концентрации микрокомпонентов 

на Кобзивском газоконденсатном месторождении в пластовых водах карбона 

следующие: Брома - от 335 до 750 мг/дм3, Йода - 20-35 мг/дм3, Бора - около 60 

мг/дм3, также в водах присутствуют и другие компоненты, имеющих высокие 

концентрации. Для большинства месторождений Восточного НГР такие 

геохимические характеристики вод нефтяных и газовых месторождений 

являются типичными. 

Диссертационное исследование по выбранной тематике является 

актуальным поскольку попутно-пластовые воды (ППВ), которые добываются на 

нефтяных и газовых месторождениях имеют отрицательный экономический и 

экологический фактор. Высокая степень минерализации ППВ при их прорывах, 

сбросах и разливах негативно влияют на окружающую среду. Автором 

определен ряд негативных экономических факторов на которые влияет добыча 

ППВ, которые выражаются в увеличении себестоимости добычи нефти и газа, а 

также последующих затрат на утилизацию и преодоление негативных 

последствий вызванных воздействием ППВ на окружающую среду. 

Диссертационная работа посвящена исследованию ППВ нефтяных и 

газовых месторождений Восточного нефтегазового региона Украины как 

гидроминерального сырья. Результаты исследования подпадают под решение 

задач «Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы 

Украины на период до 2030 года». В работе определены основные химические 

компоненты, содержащиеся в ППВ исследуемого региона которые имеют 

промышленную ценность согласно существующим технологиям переработки. С 

целью рационального освоения ППВ как гидроминерального сырья определены 

основные критерии накопления исходной информации для проведения геолого-

экономической оценки (ГЭО) запасов. В диссертации обосновано 

перспективность использования ППВ как гидроминерального сырья. Согласно 

подобранной технологии переработки рассчитана стоимость химических 

компонентов, содержащихся в ППВ Леляковского, Чутовского и Кобзевского 

месторождений. Автором предложен методический подход к проведению ГЭО 

ППВ как гидроминерального сырья. 

В диссертации получили дальнейшее развитие исследования по обобщению 

геохимических особенностей микрокомпонентного состава пластовых и ППВ 

нефтяных и газовых месторождений Восточного нефтегазового региона 

Украины с целью использования этих вод как гидроминерального сырья. Такой 

вывод  обусловлен повышенными концентрациями Бора, Йода, Магния, Калия, 

Стронция, Лития  и других компонентов. 



20 
 

 
 

Автором проведена научная систематизацию критериев и факторов, 

которые целесообразно учитывать при ГЭО ППВ как гидроминерального сырья. 

Основными критериями являются концентрация химических компонентов, 

объемы добычи ППВ, время разработки месторождений. 

В диссертации впервые рассчитана, на примерах Леляковского, Кобзевского 

и Чутовского месторождений, прогнозная стоимость добываемых из ППВ 

химических компонентов в соответствии с использованной технологией 

переработки. Рассчитана стоимость химических компонентов и их соединений в 

одном кубическом метре ППВ. Так, для Леляковского месторождения она 

составляет 201 грн, Чутовского – 720 грн, Кобзевского – 550 грн. 

Автором, на примере Леляковского месторождения, впервые предложен 

методический подход к проведению ГЭО компонентов, содержащихся в ППВ, 

согласно действующим нормативных документов. Запасы полезных 

компонентов и их классификационный код, содержащихся в ППВ Леляковского 

месторождения согласно срока эксплуатации в 25 лет составляют: Брома – 8219,6 

т., код – 1.2.2; Магния – 66023 т., код – 1.2.2; Лития – 352 т., код – 2.2.2; Йода – 

149 т., код – 2.2.2; Бора – 404,5 т., код – 2.2.2.  

Практическое значение диссертации состоит в том, что показана 

целесообразность и перспективность использования ППВ как нового вида сырья 

для промышленности, что позволяет значительно расширить ресурсную базу 

страны. Приведены основные критерии, которыми следует руководствоваться 

при проведении ГЭО ППВ. В работе предложена оптимальная технология 

переработки (освоения) ППВ, что позволит с минимальным воздействием на 

окружающую среду извлекать Бром, Йод, Магний, Литий и Бор. Использование 

ППВ как гидроминерального сырья будет приносить нефтедобывающим 

компаниям дополнительный доход. Использование ППВ также позволяет 

восстановить старые нефтедобывающие скважины, которые были выведены из 

эксплуатации из-за высоких степеней обводнения. 

Ключевые слова: попутно-пластовые воды, гидроминеральное сырье, 

микрокомпоненты, нефтяные и газовые месторождения, Восточный 

нефтегазовый регион Украины, геолого-экономическая оценка. 
 


