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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ 
П’ЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ"! 
 

Мінерально-сировинний комплекс 
України є потужним фундаментом економіки 
нашої держави і важливим потенціалом для її 
процвітання, що забезпечує вагому частку 
валового національного продукту. З видобутком і 
використанням корисних копалин пов’язано 48 % 
промислового потенціалу країни і до 20 % її 
трудових ресурсів. Ці показники наближаються 
до показників розвинутих країн з потужною 
гірничодобувною промисловістю, де 
зосереджено від 20 до 40 % загальних інвестицій 
та до 20 % трудових ресурсів. 

Метою розвитку геологічної галузі є 
перехід на принципи сталого розвитку, впровадження найвищих наукових досягнень в геологічне вивчення 
та раціональне використання надр, забезпечення економіки країни мінеральною сировиною і збереження 
здорового довкілля. Діяльність геологічних підприємств має відповідати пріоритетам державної політики 
та базуватися на кращих наукових доробках. Геологічна галузь має перейти на європейські принципи 
управління. Необхідне створення привабливого інвестиційного клімату, забезпечення прозорості та 
відкритості ринку надрокористування. 

На сьогодні ми маємо великий крок уперед щодо реформування у геологічній сфері. І зараз наше 
спільне завдання – зберегти ці зрушення. 

Уряд рішуче відкриває видобувну галузь країни для сотень нових інвесторів з України і всього 
світу. Наша країна дійсно стає тим куточком світу, на яку звертають свою увагу найпотужніші інвестори.  
Держгеонадра, як орган центральної виконавчої влади працює над тим, щоб розвивати національну 
економіку і над тим, щоб у геологічній галузі відбувся прогрес. 

Приємно і важливо, що прорив в геологічній галузі нашої держави ми підготували не самі, а з 
допомогою наших зарубіжних друзів. А це, в свою чергу, робить Україну знаною у сфері світового 
видобування, а також гарантує, що тепер наша країна назавжди залишиться в полі передових, цивілізованих 
правил гри у надрокористуванні. 

Упевнений, що високий фаховий і представницький рівень учасників конференції дасть змогу виробити 
пропозиції та рекомендації, які сприятимуть зміцненню економічної і політичної незалежності та процвітанню 
нашої Батьківщини. 

Тільки об’єднавшись ми будемо мати державотворчий успіх – вільну і незалежну країну. 
Сподіваюсь, ми зможемо зміцнити силу і славу України. Адже це велика честь і відповідальність перед 
власним сумлінням і майбутніми поколіннями. 

 
З повагою, 
 

Т.в.о. Голови 
Державної служби 
геології та надр України  О. Кирилюк
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УДК 553.04 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН 
ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ НАДР.  

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ І РОЗВИТКУ 
Рудько Г.І., д.г.-м.н., д.г.н., д.т.н., проф., Григіль В.Г.,  
Ловинюков В.І., Литвинюк С.Ф., к. геол. н.,  

Державна комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ, Україна, office@dkz.gov.ua 
В роботі наводиться аналіз досвіду ДКЗ України із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних 

копалин державного фонду надр до геолого-економічної оцінки родовищ (ділянок) корисних копалин, що надаються у 
користування, з урахуванням змін, що вносились Урядом до Класифікації протягом 20-річного періоду з часу її 
затвердження, а також змін законодавства, що врегульовує гірничі, економічні та інші відносини в Україні, які 
впливають на умови користування надрами.  

Визначаються напрями подальшого розвитку Класифікації на шляху подальшої її гармонізації до Рамкової 
Класифікації запасів і ресурсів викопних енергетичних та мінеральних корисних копалин Організації Об’єднаних 
Націй (РКООН-2009) а також з іншими класифікаційними системами (CRIRSCO, SPE PRMS). 

Ключові слова: Класифікація, підрахунок запасів, геолого-економічна оцінка, РКООН-2009. 

CLASSIFICATION OF MINERAL RESERVES AND RESOURCES  
OF THE STATE SUBSOIL FUND.  

BASIC TRENDS IN USE AND DEVELOPMENT 
Rudko H., Dr. Sci. (Geol.-Mineral.),Dr. Sci. (Geogr.), Dr. Sci. (Eng.), Prof., Grygil V., Lovynyukov V, , 

Lytvynyuk S., Cand. Sci. (Geol.)  
 State Commission of Ukraine on Mineral Resources, Kyiv, Ukraine, office@dkz.gov.ua 

The paper analyzes experience of the SCMR of Ukraine in application of the Classification of Mineral Reserves and 
Resources of the State Subsoil Fund to the economic-geological evaluation of mineral deposits (plots) provided for use in view 
of changes introduced by the Government to the Classification during the 20-year period from the time of its approval, as well 
as changes in the legislation regulating mining, economic and other relations in Ukraine that affect subsoil use conditions. 

The directions of further development of the Classification for its further harmonization to UNFC-2009 and other 
classification systems (CRIRSCO, SPE PRMS) have been defined. 

Keywords: classification, evaluation of mineral resources, economic-geological evaluation, UNFC-2009. 

Вступ. Головною науково-методичною і нормативно-правовою основою для виконання 
уставних функцій Державної комісії по запасах корисних копалин (далі – ДКЗ України) є 
Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин деревного фонду надр України (далі – 
Класифікація). 

Опрацювання Класифікації розпочато ДКЗ України в 1995 році на підставі прийнятого 
Верховною Радою України Кодексу України про надра і затверджена Постановою Кабінету 
Міністрів України № 432 від 5 травня 1997 року. 

Поточний зміст і редакція Класифікації є результатом довготривалої еволюції різних 
класифікаційних систем та становленням нормативно-правової бази України.  

Нормативний напрям розвитку методики геологорозвідувальних робіт, підрахунку, 
оконтурення, стадійність вивчення корисної копалини розпочато у 1928 році (перша класифікація 
затверджена тодішнім Геологічним комітетом СРСР). Згодом, класифікація була уточнена у 1941 і 
1953 роках. Протягом радянського періоду історії неодноразово затверджувались нові класифікації 
(1961 р. та 1982 р.). Зазначені класифікації базувались, головним чином, на степені геологічної 
вивченості та складності геологічної будови ділянки надр. Розвиток іншої класифікаційної 
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системи яка стала фундаментом сучасної Класифікації, розпочато у 1992 році під егідою 
Європейської Економічної Комісії ООН. Рамкова класифікація ООН (далі – РКООН) розроблена 
Робочою групою по вугіллю Європейської економічної комісії ООН відповідно до пропозиції 
уряду Німеччини. У свою чергу, ця пропозиція була підготовлена на базі класифікації, розробленої 
Федеральним відомством по геологічних науках і мінеральній сировині у 1991 р. В межах 
виконання робіт щодо створення РКООН проведено численні наради за участю представників 
країн регіону ЄЕК ООН, інших зацікавлених країн, Ради гірничо-металургійних інститутів 
(CMMI), Інституту гірничої справи і металургії Об’єднаного Королівства. На відмінну від 
радянської класифікаційної системи, РКООН-2009 є універсальна система, в якій запаси 
класифікують на основі трьох фундаментальних критеріїв: 1) економічної і соціальної 
життєздатності проекту (Е); 2) статусу й обґрунтованості проекту освоєння родовища (F); 3) 
геологічної вивченості (G). 

Україна першою серед країн Європи й світу на державному рівні впровадила РКООН, згідно 
з якою запаси ділянки надр оцінюють за економічною доцільністю, економіко-технологічною 
(екологічною) і геологічною вивченістю запасів та їх вірогідністю. В опублікованій ООН офіційній 
доповіді Спеціальної групи експертів Європейської економічної комісії ООН за 2005 рік відзначено, 
що “Україна перша країна з членів Європейської Економічної Комісії ООН, яка на державному рівні 
адаптувала РКООН для викопних енергетичних і мінеральних ресурсів завдяки роботі ДКЗ України 
по запасах корисних копалин”. 

Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин України. Класифікація встановлює 
єдині для державного фонду надр України принципи підрахунку, геолого-економічної оцінки, 
державного обліку та звітності про використання запасів і ресурсів корисних копалин згідно з 
рівнем їх економічного та промислового значення (вісь Е), ступенем техніко-економічного 
вивчення і підготовленості покладів корисних копалин до подальшого використання (вісь F), а 
також ступенем геологічного вивчення і достовірності (вісь G) згідно з категоріями Рамкової 
класифікації Організації Об’єднаних Націй запасів і ресурсів викопних енергетичних і 
мінеральних корисних копалин (РКООН) (табл. 1) [1]. 

Українська Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин має рамковий характер і 
придатна для всіх видів корисних копалин. Застосування її до запасів і ресурсів конкретних видів 
корисних копалин, у тім числі техногенних, визначається відповідними інструкціями Державної 
комісії України по запасах корисних копалин, які розробляються і затверджуються в 
установленому порядку [2]. 

Чинна Класифікація містить групування запасів і ресурсів за наступним переліком ознак: 
1. За ступенем геологічного вивчення. 
2. За ступенем техніко-економічного вивчення. 
3. За промисловим значенням. 
4. За умовами видобутку і використання. 
5. За ступенем підготовленості до промислового освоєння. 
6. За складністю геологічної будови. 
Запаси і ресурси корисних копалин, що характеризуються певними рівнями промислового 

значення (Ехх) і ступенями техніко-економічного (хFх) й геологічного вивчення (ххG), 
розподіляють на класи, які ідентифікують за допомогою трипорядкового цифрового коду (рис. 1.). 

Так за ступенем вивченості балансові запаси можуть належати до класів під кодами 111, 121 і 
122. Умовно балансові запаси входять до класу під кодом 211. Позабалансові запаси відносяться до 
класів 221 та 222. Детально та попередньо розвідані запаси корисних копалин, балансова належність 
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яких не визначена, об’єднані класами 331 і 332. Перспективні та прогнозні ресурси складають 
відповідно класи 333 і 334. Крім того, серед запасів з невизначеним промисловим значенням 
виділяються залишкові (додаткові) у надрах запаси, що не видобуваються об’єднані класами 341, 
342, 343 і 344. 

Таблиця 1 
Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин деревного фонду надр України 

Категорії за рівнем 
економічного, 
соціального та 
промислового 

значення (вісь Е) 

Категорії за ступенем техніко-
економічного вивчення та 

підготовленості до розробки 
 (вісь F) 

Категорії за ступенем 
геологічного вивчення та 

достовірності 
 (вісьG) 

Код класу 
України 

Клас  
РКООН -2009 

1. Балансові 
запаси (1..) 

Е1 
Е1.1; Е1.2 

Запаси, що 
розробляються(F1.1) 

затверджені для 
розробки (F1.2) або 
для промислового 

освоєння( F1.3) 

ГЕО-1 (.1.) 
F1; 

Розвідані 
запаси (..1) G1 

111 
достовірні 

К
ом

ер
ці

йн
і з

ап
ас

и 

Запаси обґрунтовані  
для розробки F2.1; 

F2.2 

ГЕО-2 (.2.) 
F2; 

Розвідані 
запаси (..1) G1 

121 
вірогідні 

Попередньо 
розвідані запаси (..2) 

 G2 

122 
вірогідні 

2. Умовно 
балансові і 

позабалансові 
запаси (2..) 

 Е2 

Розробка запасів 
очікується, 

призупинена або 
нерентабельна 

ГЕО-1 (.1.) 
F1; F1.3 Розвідані 

запаси (..1) G1 
211 

 М
ож

ли
во

 
ко

ме
рц

ій
ні

 
за

па
си

 

ГЕО-2 (.2.) 
F2 

(F2.1; F2.2) 
 

221 
Попередньо 

розвідані 
запаси (..2); G2 

222 

3. Промислове 
значення запасів і 

ресурсів не 
визначено(3..) 

Е3;  
Е3.1; Е3.2;Е3.3 

Розробка запасів і 
ресурсів 

не визначена 

ГЕО-3 (.3.) 
F3 

Розвідані 
запаси (..1); G1 331 

Н
е 

К
ом

ер
ці

йн
і 

за
па

си
 

Попередньо розвідані  
запаси (..2); G2 332 

Перспективні 
ресурси (..3); G3 333 

Ре
су

рс
и 

ге
ол

ог
ор

оз
ві

ду
ва

ль
ни

х 
ро

бі
т  

Прогнозні 
ресурси (..4); G4 334 

Залишкові 
 (додаткові) у надрах 

запаси, що не 
видобуваються  

F4 

Розвідані 
запаси (..1); G1 341 

За
ли

ш
ко

ві
 (д

од
ат

ко
ві

) з
ап

ас
и 

і 
ре

су
рс

и 

Попередньо 
розвідані 

запаси (..2); G2 
342 

Залишкові 
 (додаткові) у надрах 

ресурси, що не 
видобуваються  

Перспективні 
ресурси (..3); G3 343 

Прогнозні 
ресурси (..4); G4 344 
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Рис. 1. Принципи розподілу запасів і ресурсів корисних копалин, що прийняті в 

Класифікації України та гармонізуються з Міжнародною рамковою класифікацією запасів і 
ресурсів твердих горючих і мінеральних корисних копалин (РКООН) 

 
Геологічне вивчення (Вісь - G) корисних копалин, відповідно до Класифікації, має за мету 

визначення з висхідною детальністю речовинного складу, кількісних і якісних характеристик, 
технологічних властивостей корисних копалин, геологічної будови, гідрогеологічних, гірничо-
геологічних та інших умов залягання їх покладів для обґрунтування проектних рішень щодо 
способу і системи видобутку та схеми комплексної переробки мінеральної сировини. 

За ступенем геологічного вивчення і достовірності нагромадження виділяють розвідані 
(доведені) і попередньо розвідані (ймовірні) запаси, перспективні і прогнозні ресурси. 

Техніко-економічне вивчення (Вісь - F) корисних копалин передбачає визначення 
гірничотехнічних, географо-економічних, соціально-екологічних та інших умов розробки родовищ 
корисних копалин і переробки мінеральної сировини, а також умов реалізації товарної продукції 
гірничого виробництва з метою геолого-економічної оцінки промислового значення виявленого 
накопичення корисних копалин. 

Промислове значення (Вісь - Е) (або рівень економічної ефективності) запасів та ресурсів 
корисних копалин, визначається на підставі комплексних даних (технічних, економічних, 
соціально-екологічних та ін.) і поділяється на групи: балансові, умовно балансові і позабалансові, з 
невизначеним промисловим значенням. В українській системі звітності на базі балансових 
промислових запасів, з врахуванням втрат і розубожування, для поваріантних техніко-економічних 
розрахунків, визначаються експлуатаційні запаси та промислове значення корисної копалини. 
Обсяги промислових та експлуатаційних запасів зазначаються у матеріалах ГЕО (ТЕО кондицій, 
ТЕО доцільності відпрацювання), а також у протоколах ДКЗ, на підставі проектних рішень з 
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видобутку та переробки корисної копалини, або за результатами фактичної діяльності 
гірничодобувного підприємства. 

За промисловим значенням запаси корисних копалин поділяють на групи: балансові, умовно 
балансові і позабалансові, з невизначеним промисловим значенням. 

Класифікація є головним нормативним документом, який регламентує визначення геолого-
економічної оцінки родовищ корисних копалин і встановлює загальні вимоги та підходи під час її 
проведення та звітності. 

Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин (ГЕО) – це систематичне 
вивчення результатів геологічного й техніко-економічного дослідження запасів і ресурсів 
корисних копалин у родовищі з метою встановлення або зміни їх промислового значення, 
визначення економічної ефективності видобувної діяльності. 

Об’єктами геолого-економічної оцінки є продуктивні ділянки надр, які характеризуються 
відповідним ступенем геологічного і техніко-економічного вивчення, певною структурою запасів і 
ресурсів корисних копалин. 

Метою геолого-економічної оцінки є виявлення інвестиційно привабливих геологічних 
об’єктів для освоєння, встановлення їх промислового значення й економічної ефективності 
експлуатації. 

Геолого-економічну оцінку виконують імітаційним моделюванням усього періоду освоєння 
ділянки надр, починаючи з пошуків родовища, його розвідки, проектування гірничодобувного 
підприємства, видобутку корисної копалини і ліквідаційних робіт об’єктів 

Подібно до стадій геологорозвідувальних робіт стадію ГЕО можна розглядати як частину 
безперервного процесу геологічного й техніко-економічного вивчення ділянок надр, що 
визначається притаманними їй об’єктами дослідження, цілями та показниками ГЕО, вимогами до 
кінцевих результатів оцінки. 

В Україні досягнутий рівень розвіданості й вивченості запасів і ресурсів корисних копалин 
оцінюють відповідно до результатів державної експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки 
родовищ корисних копалин. Відповідно до прийнятої стадійності геологорозвідувальних робіт 
виділяються початкова (ГЕО-3), попередня (ГЕО-2) і детальна (ГЕО-1) геолого-економічні оцінки 
об’єктів геолого-розвідувальних робіт з відповідним рівнем техніко-економічної вивченості (ТЕМ, 
ТЕД, ТЕО). 

Основним інструментом проведення геолого-економічної оцінки родовищ корисних 
копалин є кондиції на мінеральну сировину. 

Кондиції – це сукупність граничних вимог до якості та кількості мінеральної сировини в 
надрах, гірничо-геологічних умов залягання, гірничотехнічних та інших умов розробки 
продуктивних покладів, комплексності відпрацювання родовища, виконання природоохоронних 
заходів. Дотримання кондицій під час підрахунку і промислової розробки родовища забезпечує 
найбільш повне і раціональне використання наявних запасів та ресурсів корисних копалин. 

Розробка кондицій є одним з основних етапів оцінки ділянки надр (родовища). Показників 
кондицій обумовлені технічними і технологічними вимогами переробних підприємств і 
споживачів продукції, наприклад, максимально допустимий вміст шкідливих компонентів у 
підрахунковому блоці і в окремих пробах (бортові). Основні показники кондицій обґрунтовуються 
техніко-економічними розрахунками за принципом беззбитковості виробництва продукції 
(собівартість і цінність одиниці продукції дорівнюють одна одній). 

Економічне обґрунтування кондицій в Україні здійснюється відповідно до 
загальноприйнятих у світі принципів оцінки ефективності інвестиційних проектів, що ґрунтуються 
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на моделюванні грошових потоків відповідно до «Керівництва з опрацювання промислових 
техніко-економічних обґрунтувань» UNIDO, Відень, 1991 р [5].  

Кондиції відповідно до етапів вивчення й освоєння родовищ поділяються на розвідувальні 
(попередні, тимчасові, постійні) та оперативні (експлуатаційні). 

Основні напрями використання і розвитку. Робота з приведення звітності про запаси та 
ресурси корисних копалин відповідно до Класифікації України, адаптованої до РКООН, 
впроваджується за напрямами: 

- використання Класифікації України під час підрахунку та геолого-економічній оцінці 
запасів повторно відкритих, розвіданих або родовищ, що розробляються; 

- переведення запасів корисних копалин, облікованих державним балансом, у таксони 
Класифікації України; 

- застосування Класифікації України при формуванні систематичної звітності підприємств-
користувачів надр про стан ресурсної бази. 

Класифікація як підґрунтя геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин 
встановлює: 

- єдині для принципи підрахунку, геолого-економічної оцінки і державного обліку запасів 
корисних копалин згідно з рівнем їх промислового значення та ступенем геологічного і техніко-
економічного вивчення; 

- умови, що визначають підготовленість розвіданих родовищ корисних копалин до 
промислового освоєння; 

- основні принципи кількісної оцінки ресурсів корисних копалин.  
У відповідності з законодавством України позитивні висновки державної геолого-

економічної оцінки запасів і ресурсів корисних копалин ділянок надр є основою для прийняття їх 
на облік на державний баланс запасів корисних копалин і зарахування в державний фонд родовищ 
корисних копалин.  

На основі результатів геолого-економічної оцінки і затвердження або апробації запасів 
корисних копалин ДКЗ надрокористувачу надаються спеціальні дозволи на користування 
ділянками надр з метою видобування корисних копалин і визначається їх початкова ціна на 
аукціоні.  

Результати геолого-економічної оцінки запасів і ресурсів корисних копалин ділянок надр 
використовуються також в процесі визначення ринкової вартості об’єкту надр, який надається в 
користування, і податкових зобов’язань користувачів надр. 

Слід відмітити, що в Класифікації України на першому місці знаходиться критерій 
економічної ефективності розробки, а не критерій степеня детальності геологічного вивчення, як 
це передбачалось попередніми класифікаціями Радянського Союзу. 

Наведений критерій є визначальним для класифікування, тому спосіб або методика 
визначення економічної ефективності розробки родовищ корисних копалин є органічною 
складовою класифікації. Для розрахунків рівня економічної ефективності розробки родовищ 
корисних копалин, що використовується в Класифікації, ДКЗ прийняла концепцію дисконтованого 
грошового потоку, рекомендовану в 1978 році для оцінки ефективності інвестицій UNIDO – 
Організацією з промислового розвитку Організації Об’єднаних Націй. 

Для розширення галузі ефективного функціонування класифікаційної системи України у 
світлі інтеграції в світову економічну модель та з метою поліпшення інвестиційного клімату у 
сфері надрокористування, слід здійснювати за замовленням користувачів надр перевірку, аналіз та 
аудит матеріалів геолого-економічних оцінок запасів корисних копалин ділянок надр, виконаних 
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відповідно до інших класифікаційних систем. У світовій практиці в переважній більшості випадків 
такі звіти формуються з використанням положень того чи іншого кодексу звітності (по твердих 
корисних копалин – Шаблон CRIRSCO; по нафті і газу – SPE (PRMS)). 

Організаційна та технологічна подібність геологорозвідувальних і видобувних робіт у 
процесі використання надр обумовлюють можливість зіставлення класів мінеральних ресурсів і 
запасів, ідентифікованих за тривимірними кодами, що застосовуються РК ООН-2009 та 
класифікацією України, із категоріями запасів корисних копалин, оцінених згідно із Шаблоном 
CRIRSCO та SPE (PRMS).  

Виконавши аналіз визначень категорій двох класифікаційних систем на схемі зіставлення 
Класифікації України з шаблоном CRIRSCO можна відмітити, що з 10 класів корисних копалин 
Української Класифікації, в шаблонах CRIRSCO знаходять пряме відображення лише 7 класів 
(див. рис. 2) [3]. 

Це пов’язано з тим, що в шаблоні CRIRSCO чітко невідображені класи умовно балансових 
та позабалансових запасів, які представлені кодами 211, 221 і 222. Ці класи поглинаються 
категорією «Мінеральні ресурси» і визначаються терміном "перспективи можливого промислового 
видобування" (Scoping Study), що припускає попереднє судження Компетентної особи по 
відношенню до технічних і економічних факторів, які зможуть вплинути на перспективу 
промислового видобування, включаючи попередні параметри гірничих робіт. 

 

 
 
Рис. 2. Схема зіставлення категорій Класифікації України з шаблоном CRIRSCO 
 
Зіставлення вітчизняної Класифікації запасів з Класифікаційною системою PRMS дає 

підстави виділити достовірні запаси, що відповідають запасам класів 111 + 121 + 122 Класифікації 
запасів України (див. рис. 3) [4]. Вірогідні запаси загалом прирівнюються до суми запасів і 
ресурсів класів 111 + 121 + 122 + 332 + 333 (ресурси частково – 50 %). Можливі запаси загалом 
прирівнюються до суми запасів і ресурсів класів 111 + 121 + 122 + 332 + 333. При цьому межа між 
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вірогідними і можливими запасами проходить по категорії С3 Класифікації України.  
У Класифікаційній системі PRMS найбільш вивчена частина запасів об’єднана під назвою 

«достовірні запаси». Достовірні запаси поділяються на категорії: розбурені, що розробляються, і, 
що не розробляються. Перша з них відповідає нашому класу 111, друга категорія, яка ймовірно 
характеризує частини дорозвіданих покладів і введені в дослідно-промислову розробку, відповідає 
класу 121, третю категорію певною мірою можна прив’язати до запасів, підрахованих по 
дорозвіданих покладах, параметри яких вивчені за даними ГДС(LOG).  

Таблиця 2 
Розподіл запасів і ресурсів вуглеводнів у системі PRMS (SPE) і ДКЗ України 
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Висновки. Класифікація запасів та ресурсів корисних копалин державного фонду надр 
містить класи, що повністю узгоджуються з РКООН-2009. 

Згідно з чинними Кодексом України про надра та Класифікацією запасів і ресурсів 
корисних копалин державного фонду надр, усі відносини у сфері вивчення й використання надр 
мають узгоджуватись із геолого-економічною оцінкою запасів та ресурсів корисних копалин.  

Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр – головний 
нормативний документ, який регламентує проведення геолого-економічної оцінки родовищ 
корисних копалин, встановлює загальні вимоги та підходи до її проведення. Конкретні методики, 
показники оцінювання різних видів родовищ корисних копалин наведено у відповідних 
документах ДКЗ, зокрема, в Положенні про порядок розробки та обґрунтування кондицій на 
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мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин та інших. 
Геолого-економічна оцінка родовища корисних копалин або ділянки надр, як завершальний 

етап кожної стадії геологорозвідувальних робіт (пошукових, пошуково-оціночних, 
розвідувальних) – це широкий комплекс досліджень, інженерних багатоваріантних розрахунків і 
побудов, внаслідок яких визначаються кондиції, оптимальні контури, обсяги і якість балансових та 
позабалансових запасів корисних копалин, рівень техніко-економічних показників майбутньої 
експлуатації і промислове значення родовища, що оцінюється, або ділянки надр. 

Геолого-економічна оцінка є науково-дослідним процесом, пов’язаним з дослідженням усіх 
можливих конкурентоспроможних варіантів оконтурення і промислового освоєння запасів 
родовища і вибором серед них найбільш ефективного за критеріями оптимальності. 

Ідеальною, з логічної точки зору, є модель геолого-економічної оцінки, що дозволяє 
віддзеркалювати істинні значення показників промислового освоєння родовища на кожний даний 
момент протягом усього терміну його розробки. 

Виконання геолого-економічної оцінки сприяє створенню умов для найбільш повної 
відробки запасів родовищ з використанням новітніх досягнень науково-технічного прогресу в 
області видобутку і переробки мінеральної сировини на раціональній економічній основі. 

Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр апробована на 
близько 3400 родовищ різних видів корисних копалин, що обліковуються на державному балансі. 

Подальша участь України в гармонізації (розробка механізмів сумісної класифікації запасів 
і ресурсів) української Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр 
до інших класифікаційних схем (переважно CRIRSCO та SPE) розкриває перспективи залучення 
закордонних інвесторів до участі в проектах розробки українських родовищ корисних копалин і 
створює можливість виходу цих проектів на міжнародні біржі. 

ДКЗ України під час проведення державної експертизи матеріалів геолого-економічної 
оцінки запасів і ресурсів корисних копалин, опрацьована  можливість здійснювати за бажанням 
користувачів надр перевірку, аналіз та аудит матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів 
корисних копалин ділянок надр, виконаних відповідно до класифікаційних систем сімейства 
CRIRSCO для твердих корисних копалин, системи управління вуглеводневими ресурсами SPE 
(PRMS) для запасів нафти та газу, класифікації Червоної Книги МАГАТЕ для запасів уранових 
руд, а також до РКООН-2009 для всіх корисних копалин. 

Література 
1. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. № 432. 
2. Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних 

копалин, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.1994 р. № 865. 
3. INTERNATIONAL REPORTING TEMPLATE for the public reporting of Exploration Results, 

Mineral Resources and Mineral Reserves, Committee for Mineral Reserves International Reporting 
Standards, November 2013. 

4. https://www.spe.org/en/industry/petroleum-resources-management-system-2018/ 
5. Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies., United Nations Industrial 

Development Organization (UNIDO), Vienna, 1991. 

23



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

 

УДК 553.3.072 

КРИТИЧНА МІНЕРАЛЬНА СИРОВИНА В  
ЕКОНОМІЦІ США, ЄС ТА УКРАЇНИ 

Фалькович О.Л., к. геол. н., falkovich.oleksii@gmail.com, 
ТОВ «Геологічна сервісна група, ГСГ», Київ, Україна 

Мінерально-сировинну базу України необхідно розглядати в контексті загальноєвропейської сировинної бази, 
а виходячи з цього перелік «критичної» МС для України розглядати як єдиний для всієї Європи. Враховуючи стрімку 
глобалізацію світу перелік «критичної» мінеральної сировини для України необхідно затверджувати на базі вже 
визнаного провідними державами світу, що є актуальним на даний час. 

CRITICAL MINERALS IN THE US ECONOMY, EU AND UKRAINE 
Falkovich O., Cand. Sci. (Geol.),, falkovich.oleksii@gmail.com,  

«Geology service group GSG» LLC, Kyiv, Ukraine 
Ukraine’s mineral and raw materials base should be considered in the context of the European raw material base, and 

on the basis of this, the list of «critical» MS for Ukraine should be considered as the only one for the whole of Europe. Given 
the rapid globalization of the world, the list of «critical» mineral raw materials for Ukraine needs to be approved on the basis of 
already recognized by the leading powers of the world, which is relevant at present. 

Сировинна політика багатьох країн спрямована на посилення режиму економії сировини, 
створення резервних запасів критичних видів мінеральної сировини, збільшення використання 
вторинної сировини. Енергоємність виробництва за 1960–2017 рр. знизилася на 35 %. Особлива 
увага стала приділятися використанню альтернативних матеріалів і джерел енергії. Наприклад, у 
даний час АЕС виробляють 24 % електроенергії загальносвітового виробництва. 

Відомо з літератури США, ЄС та інших країн, так звана критична мінеральна сировина за 
своїм змістом найбільш близьке нашому поняттю дефіцитна мінеральна сировина (МС): «Critical 
mineral – Minerals that are both essential in use and are subject to considerable supply risk» («... 
мінерали, які істотні як у використанні, так і є суб’єктом значного ризику своїх поставок»). Інше 
визначення критичної МС як «Minerals essential to the national defense, the procurement of which in 
war, while difficult, is less serious than those of strategic minerals ... and for which some degree of 
conservation and distribution control is necessary» («Мінерали, істотні для національної безпеки, 
забезпечення якими під час війни менш проблематично ніж стратегічними мінералами, ... але їх 
наявність і розподіл певною мірою необхідно контролювати») вказує на його схожість і деяку 
відмінність від загальноприйнятого поняття стратегічна МС. У США вугілля, нафта, горючий газ 
та інші види органічного палива, будучи здебільшого стратегічною МС, до складу критичної МС 
не включаються. 

Критичні МС матеріали є необхідною основою для виробництва як високотехнологічної 
продукції подвійного призначення (комп’ютери, автомобілі, літаки та ін.), Так і споживчих товарів 
повсякденного попиту, таких як мобільні телефони, літієві іонні батареї, волоконно-оптичний 
кабель, синтетичне пальне і багато іншого. 

Департамент енергетики США вказує на 9 «Критичних» рідкоземельних елементів - Y, La, 
Ce, Pr (празеодім), Nd (неодім), Sm (самарій), Eu (європій), Tb (тербій) і Dy (діспрозій), а також In, 
Ga, Te, Co мінерали платинової групи PGE і Li; при цьому «найбільш критичними» (high-priority 
critical materials) в короткостроковій перспективі розглядаються, Nd, Tb, Eu, Y і In [1]. 

До числа «Критичних» елементів в енергетиці (energy critical elements) товариство 
матеріалознавства США додає Ge, Se, Ag, Gd, He і In. Прогнозується, що споживання більшості 
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цих видів МС в доступній для огляду перспективі буде різко зростати, відбиваючи бурхливе 
зростання економік, що розвиваються (Китай, Індія, Бразилія та ін.), а також появу нових 
технологій. 

Методологія виділення критичної МС (critical minerals) із загальної маси корисних копалин 
і продуктів їх первинної переробки, розроблена в США (National Research Council, 2008), 
заснована на оцінці а) значущості (затребуваності) його використання у виробництві (important in 
use) і б) ступеня (ймовірності) потенційного ризику в обмеженні його поставок (доступності) 
споживачеві (likelihood of a supply restriction). 

Критеріями «критичності» були: 1) можливість (або неможливість) заміщення іншим видом 
сировини, 2) функціональна незамінність, 3) потенційні ризики поставок. Підкреслюється, що 
останнім обумовлено головним чином те, що значна частка ряду найважливіших видів МС 
доводиться на поодинокі країни-експортери (наприклад, рідкісноземельні елементи REE – КНР, 
Со – ДР Конго та інші). 

У 2010 році США знаходилися в 100 % залежності від зарубіжних поставок по 18 видам 
МС і більш ніж в 50 % залежності ще по 43 видам МС; імпорт здійснювався з Бразилії, Канади, 
Китаю, Франції, Німеччини, Японії, Мексики, Росії та Венесуели. У травні 2011 р. на розгляд 
Сенату США внесений Акт політики критичного надрокористування (Critical Mintrals Policy Act) 
[2], який має на меті забезпечити країну критичним МС, зменшити залежність від іноземних 
постачальників, підтримати конкурентоспроможність американських видобувних компаній, 
захищати американську економіку і сприяти створенню робочих місць. В Акті міститься вимога до 
американської Геологічної службі створити «сувору методологію визначення, які корисні 
копалини є критичними, а потім використовувати цю методологію для визначення переліку 
критичних видів мінеральної сировини». 

У 2010 році європейська комісія в своєму дослідженні по 41 виду необхідних сировинних 
матеріалів (металів і мінералів) виділила з них як «критичні» 14: Sb, Co, CaF2, Ga, Ge, In, Mg, Nb, 
мінерали платинової групи PGE, рідкісноземельні елементи REE, Ta і W [3]. Припинення їх 
імпорту, для європейських підприємств означало б зупинку промислового виробництва в ЄС. 

Закордонний досвід виділення з великої кількості корисних копалин «критичної 
мінеральної сировини» потребує всебічного вивчення стосовно умов розвитку промисловості та 
економічного розвитку нашої країни. 

Так для отримання енергетичної незалежності України до критичної МС необхідно 
віднести нафту, газ, коксівне вугілля та уран, що в інших країнах взагалі не розглядається як 
сировина стратегічного значення. 

Наразі великий перелік чорних металів, які видобуваються в Україні повністю 
забезпечують внутрішній ринок і орієнтовані на експорт. 

Сьогодні настав той час коли мінерально-сировинну базу України необхідно розглядати в 
контексті загальноєвропейської сировинної бази, а виходячи з цього перелік «критичної» МС для 
України розглядати як єдиний для всієї Європи. Враховуючи стрімку глобалізацію світу перелік 
«критичної» мінеральної сировини для України необхідно затверджувати на базі вже визнаного 
провідними державами світу, що є актуальним на даний час. Так наприклад перелік мінералів, 
критичних для національної безпеки США, випущений 16 січня 2008 року (табл. 1) є актуальним і 
для Європи і для України, але для кожної країни цей перелік може бути збільшений або змінений в 
окремих деталях. 

Одним з перших завдань державних структур України є аналіз промисловості та 
визначення необхідних ресурсів для існуючої та майбутньої індустріальної бази держави. 
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Другим важливим моментом є на базі визнаного у світі переліку критичної мінеральної 
сировини на законодавчому рівні затвердити такий перелік для України з визначенням вагомих 
пільг для підприємств та інвесторів які будуть займатися нарощуванням бази критичної 
мінеральної сировини. 

Таблиця 1 
Перелік корисних копалин, визнаних важливими для економічної та національної 

безпеки США, випущений 16 січня 2008 року [1] 

ГАФНІЙ Ядерні стрижні, сплави, керамічні МРТ, підйомник, дослідження 
ГЕЛІЙ Федеральний заповідник «Гелій» є єдиним у світі значним довгостроковим 

сховищем для сирого гелію. Останніми роками США стали основним 
джерелом гелію в світі, оскільки глобальний попит різко зріс. Влітку 2017 
року ембарго продукції Катару викликало тимчасову нестачу гелію. 

МАГНІЙ 47 % Футеровки печей для виробництва сталі і кераміки 
ГЕРМАНІЙ 50 % волоконної оптики, додатки для нічного бачення 
ЛІТІЙ 50 % Батареї 
ВОЛЬФРАМ 50 %Використовується в зносостійких металах 
ЦИРКОНІЙ 50 % виготовлення високотемпературної кераміки 
АЛЮМІНІЙ 61 % Використовується майже у всіх галузях економіки. 

США виробництво первинного алюмінію скорочується п’ятий рік поспіль і 
зараз на найнижчому рівні з 1951 року 

МЕТАЛИ 
ПЛАТИНОВОЇ 
ГРУПИ 

68 % Каталітичні агенти 
Ціна на платину трохи знизилася через зменшення попиту на дизельні 
автомобілі у яких використовується платина в каталітичних перетворювачах. 
І навпаки, інші метали. У групі спостерігається значне збільшення середньої 
ціни в 2017 році: 
Іридій до 55 % Паладій до 39 % 
Родій вище 51 % Рутеній до 45 % 

ХРОМ 69 % Нержавіюча сталь, інші сплави 
КОБАЛЬТ 72 % Акумулятори, суперсплави. 

Близько 45 % споживаного кобальту в Сполучених Штатах було використано 
в суперсплавах, в основному в авіаційних газотурбінних двигунах. Окрім того, 
кобальт є ключовим компонентом у багатьох низькочастотних батареях. 
Конго (Кіншаса) продовжує залишатися провідним джерелом кобальту, що 
поставляє більше половини світового виробництва кобальту. 

ОЛОВО 75 % Покриття та сплави для сталі 
БАРІЙ 75 % Цементна та нафтопереробна промисловість 
ТЕЛУР 75 % Сплав сталі, сонячні батареї 
СУРМА 80 % батареї, антипірени (речовина, що запобігає займанню або самостійному 

горінню, наприклад, вугілля на складі ТЕС) 
ТИТАН 91 % Білий пігмент, металеві сплави 
КАЛІЙ 92 % Добрива 
ВІСМУТ 96 % Використовується в медичних та атомних дослідженнях 

 

26



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

 

Продовження табл. 1 

ВАНАДІЙ 100 % Використовується для титанових сплавів. Підвищення екологічної 
інспекції у Китаї тимчасово, або в деяких випадках постійно, закривають 
деяких виробників ванадію. У результаті ціни феррованадію досягли своєї 
найвищої точки з листопада 2008 року. 

ЦЕЗІЙ 100 % Використовується в дослідженнях і розробках 
ФТОРОПЛАСТ 100 % Виробництво алюмінію, бензин, уранове паливо 
ГАЛІЙ 100 % Інтегральні мікросхеми, оптичні пристрої (наприклад, світлодіоди) 
ІНДІЙ 100 % LCD екрани 
МАРГАНЕЦЬ 100 % Виробництво сталі 
НІОБІЙ 100 % Металеві сплави 
РІДКІСНІ ЗЕМЛІ 100 % Батареї. Електроніка. Рідкісні землі та метали широко 

використовуються в батареях та електроніці. Китай є джерелом майже 
80 % імпорту США. 

РУБІДІЙ 100 % Використовується в дослідженнях і розробках 
СКАНДІЙ 100 % Сплави, паливні елементи 
СТРОНЦИЙ 100 % Піротехніка, керамічні магніти 
ТАНТАЛ 100 % Електронні компоненти (наприклад, конденсатори) 
МИШ’ЯК 100 % Пиломатеріали, пестициди, напівпровідники 
УРАН Близько 11% урану, доставленого до реакторів у США в 2017 році 

вироблено у країні і 89 % надійшло з інших країн. 
Сьогодні існує екстремальна залежність. 

Важливим є також отримати сприяння держави в залучення приватних інвестиційних 
коштів для пошуку родовищ «критичної» мінеральної сировини як в Україні так і за її межами. 

Література 
1. National Research Council, 2008. Minerals, Critical Minerals, and the U.S. Economy: 

Washington, D.C., National Academies Press, 264 р. 
2. A bill to facilitate the reestablishment of domestic, critical mineral designation, 

assessment, production, manufacturing, recycling, analysis, forecasting, workforce, education, research, 
and international capabilities in the United States, and for other purposes. Critical Minerals Policy Act of 
2011. http://manybills.researchlabs.ibm.com/bills/show 

3. Raw materials – European industry needs access to critical raw materials. 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/hot-topics/raw-materials/index_en.htm.  
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УДК 553.048 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КЛАСИФІКАЦІЙ 
ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН В УКРАЇНІ 

Баряцька Н.В., д. геол. н., с. наук. с., BariatskaN@gmail.com, 
Сафронова Н.Г., 1sanige80@gmail.com, 

 ТОВ «Геологічна сервісна група», м. Київ, Україна 
Наводиться зіставлення Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України з 

міжнародними класифікаціями, а також особливості і перспективи застосування останніх в Україні. 

FEATURES OF APPLICATION OF INTERNATIONAL  
SOLID MINERAL RESERVES AND RESOURCES  

CLASSIFICATIONS IN UKRAINE 
Bariatska N., Dr. Sci. (Geol.), senior fellow, BariatskaN@gmail.com, 

Safronova N., 1sanige80@gmail.com, 
LLC «Geological Service Group» («GSG»), Kyiv, Ukraine 

The comparison of mineral reserves and resources classification of State fund of mineral reserves of Ukraine with 
international classifications is presented, as well as the peculiarities and prospects of their use in Ukraine. 

У сучасних економічних умовах пріоритетним завданням для України є залучення 
іноземних інвестицій, зокрема в геологорозвідувальну та гірничовидобувну галузі. Особливо це 
актуально для рудних родовищ, тому що розвідка і видобування (зокрема будівництво шахт, 
збагачувальних фабрик) зазвичай потребує дуже великих кошт. Для прозорості інвестиційного 
процесу у всьому світі застосовуються спеціальні стандарти (кодекси) публічної звітності, які 
регулюють форму розкриття наукової і технічної інформації про об’єкт інвестицій, а також 
гарантують інвесторам розумний рівень її достовірності. 

В міжнародній практиці основним документом, який дозволяє оцінити стан мінерально-
сировинної бази існуючого або майбутнього гірничого підприємства, є звіт про мінеральні ресурси 
і запаси, що складається з метою виходу підприємства на IPO (Initial Public Offering) – перший 
публічний продаж акцій акціонерного товариства необмеженому колу осіб) і отримання 
банківських кредитів. В більшості випадків ці звіти формуються на основі того чи іншого 
національного кодексу, що відповідає шаблону CRIRSCO (Combined Reserves International 
Reporting Standards Committee). 

Загальна капіталізація гірничопромислових компаній, що котирують свої акції на фондових 
біржах країн, представлених у CRIRSCO, становить понад 80 % від загальносвітового 
гірничопромислового капіталу, що пройшов біржовий лістинг [5]. 

Міжнародний комітет CRIRSCO було створено у 1994 році з метою розробки уніфікованого 
підходу до публічної звітності про стан мінерально-сировинної бази гірничих компаній. Формат 
звітності, розроблений комітетом, отримав широке визнання серед представників світової гірничої 
промисловості як міжнародний стандарт звітності про результати геологорозвідувальних робіт, 
запаси корисних копалин і декларації про активи, які включаються до переліку документів, 
необхідних для проходження процедури лістингу на фондових ринках (лістинг – сукупність 
процедур включення цінних паперів до біржового переліку (перелік цінних паперів, допущених до 
біржових торгів), здійснення контролю за відповідністю цінних паперів встановленим біржою 
умовам і вимогам). 

Організаціями-членами CRIRSCO є: JORC – The Joint Ore Reserves Committee of The 
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Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Австралія); CBRR – The Brazilian Commission for 
Resources and Reserves (Бразилія); CIM – Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum on 
Valuation of Mineral Properties (Канада); IIMCh – Mineral Resources Committee of the Institute of 
Mining Engineers of Chile (Чилі); PERC – Pan-European Reserves&Recources Reporting Committee 
(Європа); ПОНЕН – Професійне об’єднанням незалежних експертів надр (Казахстан); MSPCMR – 
Mongolian State Professional Committee on Mineral Resources (Монголія); НАЕН – Національна 
асоціація з експертизи надр (Росія); SAMREC – The South African Mineral Resource Committee 
(Південна Африка); SME – the Resources and Reserves committee of the Society for Mining, 
Metallurgy, and Exploration, INC. (США); UMREC – National Resources and Reserves Reporting 
Committee (Туреччина); КCMI – Komite Cadangan Mineral Indonesia (Індонезія); NRO – National 
Reporting Organisation (Колумбія). Назви кодексів, що відповідають формату звітності CRIRSCO та 
роки видання наведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Національні стандарти звітності країн-членів CRIRSCO 
 
Формат надання звітності регулюється правилами біржі (фінансового інституту). Так, 

наприклад, Біржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX) вимагає надання звітів, підготованих у 
відповідності до вимог NI43-101, а Австралійська (Australian Stock Exchange, ASX) лише у 
форматі, визначеному Кодексом JORC, незалежно від місцезнаходження компанії та її активів. 
Деякі біржі, наприклад, Лондонська (London Stock Exchange, LSE), дозволяють обрати формат, але 
лише з переліку, який пропонуються біржою. 

Серед країн пострадянського простору членами CRIRSCO є Росія і Казахстан. У 2011 році 
було погоджено і затверджено «Кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных 
работ, ресурсах, запасах твердых полезных ископаемых», розроблений Національною асоціацією з 
експертизи надр (НАЕН); у 2016 році – «Казахстанский кодекс публичной отчетности о 
результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и минеральных запасах (Кодекс 
KAZRC)», розроблений Професійним об’єднанням незалежних експертів надр (ПОНЕН) [7]. 

Усі країни-члени CRIRSCO мають національні стандарти звітності, які відповідають 
шаблону CRIRSCO. Останній не може змінювати, замінювати або анульовувати ні один 
державний або регіональний гірничий кодекс, гірничий закон або будь-які інші закони. 

Відповідно до шаблону CRIRSCO ресурси класифікуються у порядку зростання їх 
достовірності за категоріями: inferred – передбачувані, indicated – обчислені і measured – виміряні. 
Запаси в порядку зростання ступеню достовірності з урахуванням «модифікуючих чинників» 
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(гірничотехнічних, технологічних, економічних, правових, екологічних та ін.) поділяються на дві 
категорії: probable – ймовірні і proved – доведені (рис. 2). 

 
Рис. 2. Класифікація CRIRSCO [2] 

 
Стандарти регламентують, перш за все, порядок надання і склад звітності про результати 

розвідки, оцінки мінеральних ресурсів і запасів, а не методи, які використовуються. Але при цьому 
поняття категорій ґрунтується на визначенні ступеню достовірності оцінки ресурсів і 
безперервності вмістів корисного компоненту, що є проблематичним при використанні 
полігонального методу (без створення тривимірної моделі родовища і застосування 
геостатистичних методів). 

Більшість рудних родовищ України було відкрито і розвідано за радянських часів, 
відповідно запаси і ресурси представлені згідно з класифікацією ДКЗ СРСР, яка не є 
загальновизнаною у світі і не підходить для міжнародних інвестиційних процесів, в тому числі 
IPO і біржового лістингу. Як правило, іноземні інвестори мало знайомі із радянською системою 
підрахунку запасів, досвідом розвідки і розробки родовищ корисних копалин, тому «радянські» 
звіти зазвичай залишаються неактуальними на закордонних фондових і фінансових ринках. У 
таких випадках виникає необхідність залучати для складання публічної звітності закордонних 
компетентних осіб або аудиторські компанії, що є досить витратним. Крім того, часто оцінки 
закордонних спеціалістів не в повній мірі відповідають реальному рівню геолого-економічної 
вивченості. Це пов’язано, з одного боку, з тим, що закордонні колеги не володіють численними 
особливостями вітчизняного геологорозвідувального процесу, з іншої – українські спеціалісти 
через необізнаність у міжнародних стандартах і принципах не здатні підготувати фактичні 
геологічні дані найкращим чином. 

Підхід до класифікації запасів і прогнозних ресурсів за стандартом ДКЗ СРСР базується на 
ступені вивченості родовищ (по групах) і віднесенню їх до певної групи складності (табл. 1). 

При створенні Шаблону CRIRSCO і системи ДКЗ СРСР переслідувалися різні цілі. Шаблон 
CRIRSCO націлений на публічну звітність перед біржами, фінансовими інститутами, фондами, 
приватними інвесторами та ін. Система ДКЗ СРСР створювалася для державного регулювання і 
обліку мінерально-сировинної бази в умовах соціалістичної економіки. 

Принциповим положенням міжнародної класифікації, на відміну від класифікації ДКЗ 
СРСР є те, що мінеральні ресурси – це те, що знаходиться у надрах, а мінеральні запаси – те, що 
буде вилучено для подальшого використання. 
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Таблиця 1 
Зв’язок між групою складності геологічної будови та найвищою категорією запасів, 

що може бути виділена на родовищі цієї групи складності 

Група 
складності 

Категорія запасів 
С2 С1 В А 

1 + + На ділянках 
деталізації 

На ділянках 
деталізації 

2 + + На ділянках 
деталізації - 

3 + + - - 

4 + На ділянках 
деталізації - - 

Існують різні схеми співвідношення категорій запасів і ресурсів ДКЗ СРСР і CRIRSCO 
(рис. 3, рис. 4, таб. 2) [1, 5, 6, 8], але очевидним є те, що просте співвідношення категорій 
балансових запасів ДКЗ із Мінеральними Ресурсами CRIRSCO є спрощеним підходом. Зазвичай 
категорії ресурсів за цими двома класифікаціями зовсім по різному розподіляються в межах 
родовища, як це показано на рис. 3. 

 
Рис. 3. Співставлення класифікацій ДКЗ СССР і CRIRSCO [8] 

 

 
Рис. 4. Співвідношення категорій ресурсів і запасів твердих корисних копалин 

класифікаційної системи ДКЗ СРСР та CRIRSCO [5] 
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Таблиця 2 
Порівняння класифікацій JORC і ДКЗ СРСР [1] 

Група складності 
геологічної будови 

Категорії CRISCO для ресурсів 

С2 С1 В А 

1 INDICATED 
Обчислені 

MEASURED 
Виміряні 

MEASURED 
Виміряні 

MEASURED 
Виміряні 

2 INDICATED 
Обчислені 

MEASURED 
Виміряні 

MEASURED 
Виміряні – 

3 INDICATED 
Обчислені 

MEASURED 
Виміряні – – 

4 INDICATED 
Обчислені 

INDICATED 
Обчислені – – 

Основна відмінність принципів категоризації ресурсів (запасів) ДКЗ СРСР і CRIRSCO 
полягає в тому, що в першому випадку поняття категорій ґрунтуються на щільності 
геологорозвідувальної мережі залежно від складності геологічної будови родовища, у другому – на 
ступені достовірності оцінки ресурсів і безперервності вмістів корисного компоненту. 

  
а б 

Рис. 5. Тривимірна модель родовища літієвих руд з оцінкою ресурсів: за класифікацією ДКЗ 
СРСР (а), за Класифікацією Шаблону CRIRSCO (б) 

 
Згідно «Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України» 

Запаси і ресурси корисних копалин, що характеризуються певними рівнями промислового 
значення і ступенями техніко-економічного та геологічного вивчення, розподіляються на класи, 
які ідентифікуються за допомогою міжнародного трипорядкового цифрового коду відповідно до 
табл. 3. Українська класифікація запасів і ресурсів використовує коди і класи, які відповідають 
класифікації UNFC 2009 (Рамковій класифікації викопних енергетичних і мінеральних ресурсів 
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Організації Об’єднаних Націй) [3], а термінологію щодо ступеню геологічного вивчення 
запозичено з ДКЗ СРСР. 

Таблиця 3 
Розподіл запасів і ресурсів корисних копалин за промисловим значенням, ступенями 

вивчення та кодами класів [4] 

Промислове значення Ступінь техніко-
економічного вивчення 

Ступінь геологічного 
вивчення 

Код 
класу 

1. Балансові запаси 
ГЕО-1 розвідані запаси 111 
ГЕО-2 -"- 121 
ГЕО-2 попередньо розвідані запаси 122 

2. Умовно балансові та 
позабалансові запаси 

ГЕО-1 розвідані запаси 211 
ГЕО-2 -"- 221 
ГЕО-2 попередньо розвідані запаси 222 

3. Промислове 
значення не визначено 

ГЕО-3 -"- 332 
ГЕО-3 перспективні ресурси 333 
ГЕО-3 прогнозні ресурси 334 

Співвідношення категорій за «Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин 
державного фонду надр України» і класифікацією UNFC 2009 показано на рис. 6. 

 
Рис. 6. Зіставлення Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного 

фонду надр України та Класифікації UNFC 2009 (РКООН) [5] 
 
Перша група категорій (вісь Е) визначає ступінь сприятливості соціальних і економічних 

умов для забезпечення життєздатності проекту. Друга група категорій (вісь F) визначає ступінь 
опрацювання результатів досліджень і взятих зобов’язань, потрібних для реалізації планів 
гірничих робіт або проектів розробки родовищ. Третя група категорій (вісь G) визначає ступінь 
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достовірності геологічної інформації і можливість вилучення відповідних кількостей сировини. 
Оскільки визначення категорій G1, G2, G3, G4 базуються на ступені достовірності 

визначення кількості корисної копалини (висока, середня, низька, за непрямими ознаками), тому ці 
категорії можна співвіднести з категоріями CRIRSCO (рис. 7). Необхідно підкреслити, що ці 
співвідношення не наводяться в самій «Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин 
державного фонду надр України». 

 

 
Рис. 7. Схема зіставлення класів запасів Класифікації України з Класифікацією 

CRIRSCO [5] 
 
Наразі в Україні геологи стикаються з трьома різними класифікаціями запасів і ресурсів 

твердих корисних копалин при роботі з одним і тим самим родовищем. Результати розвідувальних 
робіт більшості українських рудних родовищ наведено згідно з класифікацією ДКЗ СРСР. Для 
отримання дозволу на геологічне вивчення або розробку родовища необхідним є затвердження 
(або апробація) запасів у ДКЗ України, що потребує в свою чергу звіту про геолого-економічну 
оцінку родовища відповідно до української класифікації (що відповідає UNFC 2009). Крім того, 
для роботи з іноземними (а останнім часом і вітчизняними) інвесторами необхідним є звіт з 
оцінкою ресурсів відповідно до класифікації CRIRSCO (Prefeasibility, Feasibility study). Потрібно 
відмітити, що залучення іноземних інвестицій до розвідки чи розробки крупних рудних родовищ 
України є винятком. У такій ситуації єдиним шляхом спрощення інвестиційного процесу є 
законодавчо визначена гармонізація (розроблення механізмів сумісної класифікації запасів і 
ресурсів) класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України з 
міжнародними класифікаційними схемами, що передбачає членство у CRIRSCO. 
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334 – Результати ГРР 

РЕСУРСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

333 – Передбачувані 

332 – Обчислені 

331 – Виміряні 

121; 122 – Ймовірні 

111 – Доведені 

Урахування модифікуючих чинників 
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УДК 553.048 

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТУ PRMS–SPE ДО ГЕО 
ЗАПАСІВ НАФТИ І ГАЗУ В УКРАЇНІ 

Рудько Г.І.1, д.г.-м.н., д.г.н., д.т.н., проф.,office@dkz.gov.ua, 
Михайлів І.Р.2, к. геол. н, доцент, iramykhailiv@ukr.net,  

1 – Державна комісія України по запасах корисних копалин, м.  Київ, Україна,  
2 – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна 

Наводиться характеристика PRMS-SPE, як однієї із провідних міжнародних систем з оцінювання запасів та 
ресурсів вуглеводнів, згідно до якої їх категорії і класи виділяються за ступенем вивченості покладів (достовірності), 
очікуваним економічним ефектом від їх освоєння та  станом наявних свердловин. Виконано підрахунок запасів 
вуглеводнів газового родовища за критеріями PRMS-SPE та проведено зіставлення отриманих результатів із вимогами 
Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр. Встановлено, що підраховані обсяги 
вуглеводнів між собою у певній мірі зіставимі у загальній величині, проте перерозподілені між собою за різними 
группами та категоріями, а звітність по запасах/ресурсах за цими двома стандартами кардинально різниться між 
собою, що визначається відмінностями у підходах до виділення категорій та встановлення границь за якими 
проводиться підрахунок запасів. 

ABOUT THE POSSIBILITY OF APPLICATION OF THE PRMS-SPE 
STANDARD TO GEO RESERVES OF OIL AND GAS IN UKRAINE 

Rudko H.1, Dr. Sci. (Geol.-Mineral.),Dr. Sci. (Geogr.), Dr. Sci. (Eng.), Prof., office@dkz.gov.ua,  
Mykhailiv I.2,  PhD (Geol.), Assoc. Prof., iramykhailiv@ukr.net,  

1 – State Commission of Ukraine on Mineral Resources, Kyiv, Ukraine,  
2 – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

A description of the PRMS-SPE as one of the leading international systems for the assessment of hydrocarbon 
reserves and resources, according to which their categories and classes are distinguished by the degree of study of deposits 
(reliability), the expected economic effect of their development and the state of existing wells. The calculation of hydrocarbon 
reserves of the gas field according to the PRMS-SPE criteria has been performed and a comparison of the results with the 
requirements of the Classification of Mineral Reserves and Resources of the State Subsoil Fund has been performed. It is 
established that the calculated volumes of hydrocarbons are to a certain extent comparable in size, but are redistributed among 
themselves by different groups and categories, and stock / resource reporting for these two standards is fundamentally 
different, as determined by the differences in approaches to categorization and establishing the boundaries for which the 
inventory is calculated.  

Система управління нафтовими ресурсами (СУНР, англ. Petroleum Resources Management 
System (PRMS-SPE)) є визнаним стандартом звітності по запасах вуглеводнів, застосування якого є 
обов’язковим у нафтовій та газовій промисловості. Проте, у нашій державі не проводиться 
категоризація та не виконується оцінка запасів за його вимогами, тому, залишається актуальним 
питання наскільки відмінними будуть результати підрахунку запасів та власне звітність, 
представлена за різними стандартами і як зміниться звична нам структура запасів застосовуючи 
для визначення їх обсягів методичні прийоми за стандартом PRMS-SPE. 

У спрощеному варіанті система класифікації PRMS-SPE представлена на рис. 1. Проте, тут 
основними об’єктами досліджень, що можуть мати комерційну привабливість  є запаси –  кількість 
вуглеводнів, яку передбачається видобути у промисловому масштабі з відкритих покладів шляхом 
реалізації проектів їх розробки, починаючи з вказаної дати, при заданих техніко-економічних 
умовах та умовні ресурси – кількість вуглеводнів, які потенційно видобувні, але видобуток яких на 
дату підрахунку не може вестися в промислових масштабах в силу одного або декількох 
обмежень. Тобто, це обсяги вуглеводнів, які потенційно можливо вилчити з покладу на певну дату 
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за певних технічних та економічних умов. 

Загальні обсяги нафти і 
газу

Відкриті 

Комерційні 

Накопичений 
видобуток

Товарна 
кількість

Нетоварна 
кількість

Видобувні 
запаси

Доведені  
1Р

Розбурені

Які 
розробляються 

PDP

Які не 
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Не розбурені
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Імовірні 2Р Можливі 
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оцінка 3С
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Рис. 1.  Структура класифікації PRMS-SPE 

 
Що стосується власне запасів, то їх обсяги визначають ринкову вартість компанії, 

впливають на її доходи та використовуються при стратегічному плануванні діяльності. І за 
ступенем достовірності вони поділяються на 3 категорії: доведені, імовірні і можливі, які 
відзначаються чіткими вимогами щодо їх виділення. Віднесення видобувних обсягів вуглеводнів 
до класу запасів залежить, крім геологічних і технологічних характеристик проекту видобутку, 
також від виконання низки юридичних, контрактних та інфраструктурних умов, а також 
прогнозних економічних параметрів. 

Доведені запаси (1P, proved) виділяються на ділянках, оконтурених бурінням і обмежених 
флюїдоконтактами (за їх наявності) та на прилеглих нерозбурених ділянках, які за наявними 
інженерно-геологічними даними можна обґрунтовано вважати промислово продуктивними. 

За відсутності даних про флюїдоконтакти величина доведених запасів покладу обмежується 
нижньою межею нафтогазоносності (НГП), встановленою за даними буріння свердловин, якщо 
інше не підтверджено достовірними інженерно-геологічними або промисловими даними.  

Доведені запаси включають (див. рис. 1):   
– розбурені (developed), на які встановлене необхідне нафтогазовидобувне обладнання або 

за умови, що витрати на установку такого обладнання незначні порівняно з витратами на буріння 
свердловини; 

– нерозбурені (undeveloped, PUD), які очікується вилучити з: 
1) нових свердловин на нерозбурених ділянках покладу;  
2) за рахунок переведення свердловин на нижчезалягаючі горизонти з встановленою 

продуктивністю; 
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3) свердловин, пробурених для ущільнення експлуатаційної сітки з метою збільшення 
видобутку; 

4) з пробурених свердловин, які потребують значних витрат на переведення на інші 
горизонти або для монтажу об’єктів видобутку, транспортування у межах проектів первинного 
видобутку або методів підвищення віддачі пластів. 

У той же час, розбурені запаси диференційовані ще на дві частини:  
– які розробляються (developed producing, PDP) – будуть вилучені з розкритих і працюючих 

на дату підрахунку інтервалів, у т. ч. після початку застосування методів збільшення віддачі 
пластів; 

– які не розробляються (developed non-producing, PDNP) – будуть вилучені з: 
 1) інтервалів, які розкриті, але які не працюють на дату підрахунку; 
2) свердловин, які перебувають у консервації з причин несприятливої ринкової ситуації або 

відсутності трубопровідної інфраструктури; 
3) свердловин, які неможливо експлуатувати з технічних причин.  
Також до розбурених, які не розробляються належать запаси, які очікується вилучити із зон 

за обсадною  колоною в існуючих свердловинах і для початку вилучення яких необхідно провести 
додаткові роботи з розкриття. Однак, у всіх цих випадках передбачається, що видобуток може 
бути розпочатий або відновлений при відносно невеликих витратах, порівняно з витратами на 
буріння нової свердловини (до 30 %). 

Запаси нерозбурених ділянок можуть бути віднесені до категорії Доведених за умови, що: 
– для нерозбурених ділянок покладів, впевнено обґрунтована можливість їх промислової 

розробки; 
– результати інтерпретації наявних інженерно-геологічних і промислових даних вказують з 

обґрунтованою достовірністю на безперервне простягання продуктивного пласта за межами 
ділянок з доведеними запасами. 

Для доведених запасів нерозбурених ділянок коефіцієнт вилучення вуглеводнів 
визначається на основі діапазону можливих значень, прийнятих за аналогією, а також за 
обґрунтованою інженерною оцінкою з урахуванням характеристик ділянки залягання Доведених 
запасів і застосовуваної технологічної схеми розробки покладу. 

Отже, згідно стандартів PRMS-SPE виділення доведених запасів жорстко прив’язане до 
успішно випробуваних свердловин, не допускає відхилень від єдино можливого способу 
обмеження ділянок їх підрахунку і лише отримання промислових припливів є підставою для 
виділення доведених запасів. Проте, виділення ділянок з доведеними запасами можливе за даними 
буріння і успішного випробування лише двох свердловин і не потребує детальної розвідки цілого 
родовища.  

Імовірні запаси (2P, proved+probable) виділяються на ділянках покладу, прилеглих до 
ділянок  з Доведеними запасами, де наявні дані або результати їх інтерпретації є менш 
достовірними, ніж для Доведених запасів. При цьому інформація про витриманість продуктивного 
пласта також може бути визначена з меншою достовірністю. Оцінка імовірних запасів включає 
приріст видобувних обсягів вуглеводнів, які належать до проектів з коефіцієнтом вилучення, 
нижче величини, прийнятої для доведених запасів. 

Можливі Запаси (3P, proved+probable+possible) виділяються на ділянках покладу, 
прилеглих до ділянок імовірних запасів, де наявні дані або результати їх інтерпретації є менш 
достовірними, ніж у Імовірних запасів. Така ситуація може мати місце на ділянках, де наявних 
інженерно-геологічних і промислових даних недостатньо для визначення границь покладів по 
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площі і розрізу і, відповідно, загальних обсягів вуглеводнів, які можуть бути вилучені з такого 
покладу в результаті реалізації проекту їх розробки. 

Оцінка можливих запасів включає приріст видобувних обсягів вуглеводнів, які належать до 
проектів з коефіцієнтом вилучення нижче величини, прийнятої для Імовірних запасів. 

Імовірні і (або) можливі запаси виділяються у тих випадках, коли наявні інженерно-
геологічні і промислові дані безпосередньо вказують на наявність прилеглих ділянок 
нафтогазоносного пласта в межах одного покладу, які можуть бути відокремлені від ділянок 
доведених запасів невеликими тектонічними розломами або іншими геологічними порушеннями, 
причому дані ділянки не розкриті бурінням, проте щодо них є дані, що підтверджують наявність 
гідродинамічного зв’язку між ними і ділянками покладу з доведеними запасами. Імовірні або 
можливі запаси можуть виділятися на ділянках, розташованих вище за розрізом від ділянок з 
доведеними запасами. Можливі (і в деяких випадках імовірні) запаси можуть виділятись на 
ділянках, розташованих нижче за розрізом від прилеглих ділянок з доведеними запасами або 
ділянок 2P. 

Оцінка запасів вуглеводнів за на вимогами PRMS-SPE виконана на прикладі одного із 
газових родовищ (рис. 2). Обґрунтування підрахункових параметрів виконано за даними, 
отриманими у  результаті комплексної інтерпретації результатів промислово-геофізичних 
досліджень та за даними лабораторних досліджень проб пластових флюїдів. Слід зауважити, що 
площа газоносності обмежується тектонічними порушеннями, які встановлені за даними 
сейсморозвідувальних робіт та флюїдоконтактами, положення яких обґрунтовано за даними ГДС 
та результатами випробування, оскільки  жодна з пробурених свердловин не розкрила ГВК. У 
свердловинах №№ 1, 4, 6, 9 та 10 отримано промислові припливи. На дату оцінки родовище 
перебуває у ДПР, а свердловини №№ 1, 4, 6 та 9 – у діючому експлуатаційному фонді. 

Виділення класів запасів та обґрунтування меж їх поширення представлено у табл. 1., а 
результати оцінки запасів – у табл. 2.  

На загал, результати оцінки запасів газу за вимогами стандарту PRMS-SPE у порівнянні з 
такою ж оцінкою за за вимогами Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів 
корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів 
перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу виглядають таким чином: 

– запаси PDP зіставимо з дренованими запасами, оціненими за методом падіння пластового 
тиску у зонах живлення пробурених та ведених у експлуатацію свердловин, проте є меншими за 
запаси класу 111;   

– запаси класу 122 розподілились таким чином:  
– до PUD віднесено запаси, які прилягають до PDP, їх промислове значення доведене та які 

планується вилучити проектними свердловинами; 
– до Р2, які знаходяться у міжконтурній зоні між ГВК та УГВК і будуть також вилучені 

проектними свердловинами; 
– запаси класу 332 розподілились таким чином:  
– до PDNP віднесено запаси виділені у зонах дренування свердловин, при випробуванні 

яких отримали промислові припливи газу і є об’єктами повернення у свердловинах після 
вироблення ними запасів основного об’єкту;  

– до Р2 і Р3 віднесено  запаси покладів, які не вивчені бурінням і вони прилеглі до ділянок з 
доведеними запасами. Їх переведення у вищі категорії можливе під час проведення на родовищі 
розвідувальних робіт і буріння проектних свердловин. 
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Рис. 2. Виділення категорій запасів продуктивного горизонту: 
а)за вимогами Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин 

державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та 
запасів родовищ нафти і газу; б) за вимогами PRMS-SPE  
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Таблиця 1  
Обґрунтування категорій запасів 

Блок Категорії запасів Обґрунтування виділення 
Св. 1, 4 PDP виділені у зонах дренування св. 1 та 

4, радіуси яких прийняті 250 м;  
PUD - решта запасів блоку у межах ГВК 
(абсолютна відмітка  -382,8); 
P2 – у ділянці між ГВК та УГВК. 

- оконтурені бурінням та обмежені ГВК; 
- запаси, які будуть вилучені новими 
свердловинами; 
- прилеглі до нерозбурених ділянок з 
доведеними запасами. 

Св. 9  PDP виділені у зоні дренування св. 9, 
радіус якої прийнятий 250 м.  
PUD - решта запасів блоку у межах ГВК 
(абсолютна відмітка  -322,7); 
2P – у ділянці між ГВК та УГВК. 

- оконтурені бурінням та обмежені ГВК; 
- запаси, які будуть вилучені новими 
свердловинами; 
- прилеглі до нерозбурених ділянок з 
доведеними запасами. 

Св. 6  PDP виділені у зоні дренування св. 6, 
радіус якої прийнятий 250 м.  
PUD - решта запасів блоку у межах ГВК 
(абсолютна відмітка  -396,8); 
P2 – у ділянці між ГВК та УГВК. 

- оконтурені бурінням та обмежені ГВК; 
- запаси, які будуть вилучені новими 
свердловинами; 
- прилеглі до нерозбурених ділянок з 
доведеними запасами. 

Св. 10 PDP виділені у зоні дренування св. 10, 
радіус якої прийнятий 250 м.  
PUD - запаси у межах радіусу 
свердловини 500 м; 
P2 – у межах умовної лінії (на середині 
покладу); 
P3 – решта запасів покладу від умовної 
лінії. 

- оконтурені бурінням та обмежені ГВК; 
- запаси, які будуть вилучені новими 
свердловинами; 
- прилеглі до нерозбурених ділянок з 
доведеними запасами; 
- прилеглі до ділянок з імовірними 
запасами. 

Таблиця 2 
Результати оцінки запасів газу за класифікацією PRMS 

Блок Категорія Початкові видобувні запаси 
газу, млн  м3 Примітка 

Св. 1, 4 PDP 15  
 PUD 120  
 2P 23 2Р: (15+120+23)=158 

Св. 9 PDP 10  
 PUD 13  
 P2 1 2Р:  (10+13+1)= 24 

Св. 6 PDP 2  
 P2 н/з 2Р:  (2+н/з)=2 

Св. 10 PDP 8  
 PUD 10  
 P2 48 2Р: (8+10+48)=66 
 Р3 48 3Р: (8+10+48+48) =114 
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Висновки за даним напрямком досліджень можна звести до такого: 
1. Основні підходи до класифікації запасів/ресурсів нафти і газу за різними стандартами на 

загал тотожні: промислове значення, стадія проектування розробки та геологічна вивченість за 
PRMS-SPE, проти промислове значення,  ступінь техніко-економічного вивчення та ступінь 
геологічного вивчення за національною класифікацією. Основні відмінності полягають у підходах 
до виділення категорій та встановлення границь за якими проводиться підрахунок запасів, 
особливо, що стосується доведених запасів. Звідси випливає те, що підраховані обсяги вуглеводнів 
між собою у певній мірі зіставимі у загальній величині, проте перерозподілені між собою за 
різними группами та категоріями. Відповідно, до вказаного звітність по запасах/ресурсах за цими 
двома стандартами кардинально різниться між собою.  

2. Перехід нашої держави на оцінку запасів за стандартом PRMS-SPE загалом можливий, 
особливо зважаючи на те, що галузь забезпечена достатньою кількістю фахівців, які пройшовши 
відповідну підготовку та опанувавши методологію категоризації запасів цілком зможуть 
реалізувати такі оцінки на практиці. З іншого боку, наскільки актуальним для Україні є 
впровадження на державному рівні для проведення аудиту запасів нафти і газу стандарту  PRMS-
SPE, що потребуватиме певних змін у нормативно-правовій базі та значних матеріальних витрат, 
зважаючи на обсяги запасів нафти і газу, особливо доведених. Позаяк, у випадку приваблення 
іноземних інвесторів або для виконання їх вимог цілком реально виконувати такі оцінки на 
конкретних ділянках або об’єктах.   
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УДК 553.04:553.6 

АПРОБАЦІЯ ЗАПАСІВ НЕМЕТАЛІЧНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН 
ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ТА ОЦІНКИ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН 
ВІДПОВІДНО ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ 

КОРИСНИХ КОПАЛИН ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ НАДР 
Рудько Г.І., д.г.-м.н., д.г.н., д.т.н., проф.,office@dkz.gov.ua,  

Нецький О.В., lexey-1@ukr.net, 
Державна комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ, Україна 

Розглянуті окремі аспекти проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин за 
результатами якої колегією Державної комісії України по запасах корисних копалин приймається рішення про 
апробацію запасів корисних копалин. Схарактеризовані особливості матеріалів геолого-економічних оцінок 
неметалічних корисних копалин, що зумовлюють прийняття рішення про апробацію запасів корисних копалин. 

APPROBATION OF NONMETALLIC MINERAL RESERVES  
 AS A RESULT OF STATE EXPERT APPRAISAL 
 AND EVALUATION OF MINERAL RESERVES  

 IN ACCORDANCE WITH THE CLASSIFICATION OF MINERAL RESERVES 
AND RESOURCES OF THE STATE SUBSOIL FUND 

Rudko H., Dr. Sci. (Geol.-Mineral.),Dr. Sci. (Geogr.), Dr. Sci. (Eng.), Prof., office@dkz.gov.ua,  
Netskyi O., lexey-1@ukr.net, 

State Commission of Ukraine on Mineral Resources, Kyiv, UkraineCertain aspects of state expert appraisal and 
evaluation of mineral reserves by the results of which the board of the State Commission of Ukraine on Mineral Reserves 
makes a decision on approbation of mineral reserves have been considered. The peculiarities of materials of economic-
geological evaluations of nonmetallic minerals that predetermine decision-making on approbation of mineral reserves have 
been characterized. 

Проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин виконується 
Державною комісією України по запасах корисних копалин (далі – ДКЗ) з метою застосування 
єдиних науково-методичних підходів для забезпечення достовірного підрахунку запасів корисних 
копалин, створення умов їх раціонального і комплексного використання, застосування єдиних 
підходів до економічної оцінки родовищ корисних копалин, зокрема для цілей інвестиційного 
планування та оподаткування. 

При державній експертизі та оцінці запасів корисних копалин рішення колегії ДКЗ, що 
формується за результатами розгляду матеріалів геолого-економічних оцінко корисних копалин 
(далі – ГЕО), може завершуватися не тільки затвердженням запасів корисних копалин розвіданих 
родовищ, призначених для проектування й будівництва нових, продовження терміну роботи 
діючих гірничодобувних і переробних підприємств, а й апробацією запасів корисних копалин 
попередньо розвіданих родовищ, підготовлених до проведення розвідувальних робіт [1]. 

Термін «апробація» походить від латинського approbatio – «схвалення», «визнання» і є 
полісемічним. Українськомовний розділ Вікіпедії, у т. ч. із посиланням на словники української 
мови, загалом нараховує сім значень терміну, що стосуються різних галузей (напрямів 
застосування), зокрема [2]: 

1) у римсько-католицькому канонічному праві – акт, який надається єпископу для 
засвідчення його фактичного церковного служіння; 

43

mailto:office@dkz.gov.ua
mailto:office@dkz.gov.ua


 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

 

2) попередня, передексплуатаційна перевірка в дії теоретично обґрунтованих технічних, 
наукових, фінансово-економічних програм (проектів) та оцінка ефективності їх практичної 
реалізації; 

3) методи оцінки (схвалення) певних проектів ноу-хау; 
4) перевірка на практиці, в реальних умовах теоретично побудованих методів; 
5) офіційне схвалення, затвердження чого-небудь після випробування, перевірки; 
6) визначення сортових якостей посівів із метою вибору найкращого з них для насіння. 
Офіційного, затвердженого значення терміну «апробація» (власне як і терміну 

«затвердження»), що застосовується під час геологічного вивчення і в надрокористуванні, не існує. 
Авторами запропоноване таке значення терміну «апробація» – прийняття колегією ДКЗ рішення 
щодо статусу запасів родовища корисних копалин, визначеного з надійністю, яка дозволяє 
користувачу надр прийняти рішення про вкладання коштів у розробку родовища, у т. ч. на умовах 
ризику, за умови уточнення протягом визначеного часу результатами геологічного вивчення та 
розробки окремих характеристик родовища та підвищення рівня його промислового значення. 

Апробація запасів і ресурсів корисних копалин як результат проведення державної 
експертизи та оцінки запасів корисних копалин є важливим етапом, що відповідно до 
законодавства, визначає можливість отримання спеціального дозволу на користування надрами, 
зокрема з метою видобування корисних копалин. Тому процедура проведення апробації запасів 
корисних копалин потребує висвітлення і обговорення, а з точки зору оптимізації інвестиційного 
процесу суб’єктів господарювання є актуальною. 

Апробація запасів і ресурсів корисних копалин запроваджена майже чверть століття тому із 
затвердженням у 1994 році постановою Кабінету міністрів України від 22.12.1994 № 865 
Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин 
(далі – Положення). З того часу, пункти Положення, в якому йдеться про апробацію запасів, а 
також умови надання спеціальних дозволів на користування надрами, відповідно до результатів 
прийнятого ДКЗ рішення щодо апробації, неодноразово змінювались (уточнювались). 

 
Постанова № 865 

її редакція (коментар) 
Редакція пункту Постанови № 865 

щодо апробації 

Нормативний акт щодо надання 
спеціальних дозволів (ліцензій) 

на користування надрами 
 

1 2 3 
Первинна редакція від 22.12.1994 "6. Залежно від вивченості і промислового 

призначення запасів корисних копалин 
державна експертиза може завершуватися: 
апробацією запасів корисних копалин 
попередньо оцінених родовищ для визначення 
їх промислового значення; …" 

Про затвердження Порядку надання 
спеціальних дозволів (ліцензій) на 
користування надрами (1995 р.): 
"… В окремих випадках на вимогу заявника 
ліцензія може бути видана за результатами 
попередньої оцінки (експертизи) запасів 
корисних копалин. …" 

Редакція від 27.08.1997 (після прийняття 
Класифікації запасів і ресурсів корисних 
копалин державного фонду надр) 

"6. Залежно від вивченості і промислового 
призначення запасів корисних копалин їх 
державна експертиза та оцінка можуть 
завершуватися: апробацією запасів корисних 
копалин попередньо розвіданих родовищ для 
визначення їх промислового значення; …" 

До 2003 року діє редакція Порядку від 1995 
року. 
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1 2 3 
Редакція від 04.10.2000 (нова редакція 
Постанови) 

"5. Залежно від ступеня підготовленості до 
промислового освоєння запасів корисних 
копалин державна експертиза може  
завершуватися: апробацією запасів корисних 
копалин попередньо розвіданих родовищ, 
підготовлених до проведення розвідувальних 
робіт; …" 

Про затвердження Порядку надання 
спеціальних дозволів на користування 
надрами (2003 рік): 
"В окремих випадках дозвіл на розробку 
попередньо розвіданих запасів родовищ 
корисних копалин може бути надано за  
результатами їх оцінки Державною комісією 
по запасах корисних копалин." 
Порядок надання у 2005 році спеціальних 
дозволів (ліцензій) на користування надрами: 
"В окремих випадках дозвіл на розробку 
попередньо розвіданих запасів родовищ 
корисних копалин може бути надано за 
результатами розгляду матеріалів, що містять 
їх геолого-економічну оцінку, та на підставі 
позитивного висновку Державної комісії по 
запасах корисних копалин." 
Порядок надання у 2008 році спеціальних 
дозволів (ліцензій) на користування надрами: 
"В окремих випадках дозвіл на видобування 
корисних копалин з попередньо розвіданих 
родовищ може бути надано, якщо родовище 
за результатами проведеної ДКЗ апробації 
його запасів перебуває в резерві Державного 
фонду родовищ корисних копалин. При цьому 
до особливих умов дозволу включається 
обов’язкова вимога стосовно затвердження 
ДКЗ протягом трьох років з моменту надання 
дозволу запасів корисних копалин, що 
містяться у ділянці надр, яка надається у 
користування." 

Редакція від 18.12.2017 (чинна) "5. Залежно від ступеня підготовленості до 
промислового освоєння запасів корисних 
копалин державна експертиза може 
завершуватися: апробацією запасів корисних 
копалин попередньо розвіданих  
родовищ, підготовлених до проведення 
розвідувальних робіт; …" 

Порядок надання спеціальних дозволів на 
користування надрами, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 травня 2011 р. № 615 (чинний): 
"Дозвіл на видобування корисних копалин 
(промислову розробку їх родовищ) надається 
після проведення експертизи та оцінки 
розвіданих запасів корисних копалин в 
установленому порядку чи апробації 
прогнозних (перспективних) ресурсів 
корисних копалин ДКЗ за умови подальшого 
затвердження нею таких запасів…." 
"8. Без проведення аукціону дозвіл надається 
у разі: "… а також видобування корисних 
копалин (для нафтогазоносних надр на 
геологічне вивчення, у тому числі дослідно-
промислову розробку родовищ, з подальшим 
видобуванням нафти, газу (промислова 
розробка родовищ), якщо заявник за власні 
кошти здійснив апробацію в ДКЗ за умови 
затвердження підрахунку запасів корисних 
копалин у ДКЗ протягом трьох років, а в 
межах континентального шельфу та 
виключної (морської) економічної зони 
України – десяти років з моменту надання 
дозволу;…" 

Запровадження апробації запасів і ресурсів корисних копалин мало на меті сприяти 
розвитку ринкових відносин у надрокористуванні, як результат залучення приватного капіталу для 
розробки і геологічного вивчення корисних копалин, створення робочих місць, наповнення 
державного бюджету за рахунок оподаткування. В окремих випадках апробація запасів слугувала 
«інструментом» для убезпечення й «мінімізації» незаконного видобування корисних копалин, що в 
окремих регіонах набули катастрофічного значення (проблема копанок в Донбасі, бурштину в 
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Поліссі): на противагу видобуванню корисної копалини і дотриманню цивілізованих умов 
надрокористування ставало безконтрольне видобування з непередбачуваними наслідками для 
суспільства і довкілля. 

У 1997 р. в Україні рішенням Уряду запроваджена Класифікація запасів і ресурсів корисних 
копалин державного фонду надр (далі – Класифікація), що встановлює умови, які визначають 
підготовленість розвіданих родовищ корисних копалин до промислового освоєння [3]. Основою 
для проектування і проведення розробки родовища (покладу) є, зазвичай, розвідані запаси (на 
родовищах третьої і четвертої груп складності геологічної будови – розвідані і попередньо 
розвідані запаси). 

Час від часу суб’єкти господарювання для проведення державної експертизи та оцінки 
запасів корисних копалин подають на розгляд ДКЗ матеріали ГЕО, сформовані на основі 
попередньо розвіданих запасів родовищ корисних копалин. Такі родовища, що передбачено 
Класифікацією та Інструкціями з її застосування до різних видів родовищ корисних копалин, 
можуть бути визнаними підготовленими для розробки на умовах економічного ризику за згодою 
суб’єкта господарювання. У цьому випадку під час геологічного вивчення запасів корисних 
копалин, які передаються в промислове освоєння, повинні бути виявлені та оцінені небезпечні 
екологічні фактори, пов’язані з експлуатацією родовища. 

Рішення про апробацію приймається колегією ДКЗ у таких загальних випадках розгляду 
попередньо розвіданих запасів неметалічних корисних копалин: 

1) апробація запасів корисних копалин попередньо розвіданих родовищ, підготовлених до 
проведення розвідувальних робіт («класичний» випадок). У цьому випадку апробацією запасів 
завершувався розгляд матеріалів ГЕО, що переважно виконувались за державні кошти і полягали в 
постадійному вивченні корисних копалин (пошуки – попередня розвідка – розвідка) і розробці 
тимчасових кондицій. Також апробацією завершувався розгляд матеріалів ГЕО розвіданих 
родовищ, частина яких як по площі так і на глибину (ділянка родовища, блок) була недостатньо 
вивчена і потребувала геологічного довивчення в майбутньому; 

2) апробація запасів родовища корисних копалин не повністю підготовлених до розробки на 
умовах економічного ризику суб’єкту господарювання відповідно до опрацювання геологічної 
інформації, отриманої в установленому порядку, без проведення геологорозвідувальних робіт. 
Апробацію запасів завершувався розгляд матеріалів ГЕО раніше розвіданих родовищ (або їх 
частин), запаси яких обліковуються в Державному балансі запасів корисних копалин як балансові, 
проте з точки зору обґрунтування можливості і доцільності їх відпрацювання в сучасних умовах 
потребують перегляду (оформлення дозвільних документів і погоджень, переоцінювання якості 
сировини і товарної продукції відповідно до чинних стандартів, сучасної техніко-економічної 
оцінки з метою визначення коефіцієнту рентабельності, через природоохоронні та інші обмеження 
тощо). Те саме стосується розгляду попередньо розвіданих запасів, підрахованих у межах 
геологічно обґрунтованої екстраполяції від контуру розвідувальних виробок, пройдених раніше в 
межах родовищ із розвіданими запасами. 

Для прикладу можна прийняти, що апробація попередньо розвіданих запасів є своєрідним, 
проте набагато відповідальнішим і складнішим аналогом процесу кредитування, що виконується 
банками стосовно фізичних осіб за умови повернення кредитів у подальшому. Банківська установа 
перевіряє кредитну історію, платоспроможність, інші аспекти, що впливатимуть на її рішення про 
видачу кредиту, контролює повернення кредиту. Під час державної експертизи також відбувається 
перевірка відповідності підрахованих і оцінених у матеріалах ГЕО попередньо розвіданих запасів 
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вимогам ДКЗ до ступенів геологічного і техніко-економічного вивчення таких запасів відповідно 
до Класифікації, оцінюються різні аспекти доцільності вкладання коштів у розробку родовища. 

Загальними вимогами до змісту матеріалів ГЕО попередньо розвіданих запасів 
неметалічних корисних копалин є: 1) державна реєстрація робіт з геологічного вивчення надр 
(форма 3-гр), що визначає доцільність проведення робіт з геологічного вивчення надр у межах 
ділянки надр; 2) посвідчення права на користування геологічною інформацією; 3) наявність 
документів, що можуть посвідчувати достовірність матеріалів ГЕО (договорів про виконані 
роботи, журналів, актів прийому і звірки матеріалів, опису і обстеження ділянки надр, звіту про 
топографічні роботи тощо); 4) наявність протоколу спільного засідання суб’єкту господарювання і 
автора матеріалів звіту з ГЕО щодо розгляду звіту й погодження з його результатами. Структура 
звіту та порядок розгляду матеріалів ГЕО попередньо розвіданих запасів неметалічних корисних 
копалин загалом відповідає структурі та порядок розгляду звітів з матеріалами ГЕО розвіданих 
запасів, які визначені в методичних вказівках, що розроблені ДКЗ, і загальному законодавству 
щодо державної експертизи. 

Відповідно до результатів апробації суб’єкту господарювання надаються рекомендації щодо 
повноти геологічного вивчення (довивчення) родовища, раціонального і комплексного використання 
надр, встановлюється строк відповідно до якого суб’єкт господарювання має, з метою переведення 
попередньо розвіданих запасів у розвідані, провести детальну геолого-економічну оцінку запасів 
родовища. 

Таким чином, апробація запасів і ресурсів корисних копалин є закріпленою в законодавстві 
процедурою залучення до експлуатації попередньо розвіданих запасів корисних копалин, які від 
розвіданих запасів відрізняються лише ступенем достовірності. При цьому ця достовірність 
нівелюється під час застосування математичного моделювання (побудова блокових моделей), що 
відповідає світовим підходам щодо оцінки запасів корисних копалин і визнання підготовленими 
родовищ корисних копалин до промислового використання. 

Рішення ДКЗ, що формуються під час формування висновку про апробацію запасів 
корисних копалин спрямовані на реалізацію єдиної науково-технічної політики щодо проведення 
геолого-економічної оцінки, державного обліку і забезпечення повноти використання запасів 
родовищ корисних копалин, визначення ступеня їх підготовленості до промислового освоєння 
відповідно до законодавства. 

Література 
1. Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних 

копалин, затверджене постановою Кабінету міністрів України від 22.12.1994 № 865 (зі змінами). 
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0% 

B0%D1%86% 
D1%96%D1%8F/. 
3. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затверджена 

постановою Кабінету міністрів України від 05.05.1997 № 432 (зі змінами). 
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УДК 553.048 

АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ ТА РЕСУРСІВ ГРАФІТУ УКРАЇНИ 
Лижаченко Н.М., к. геол. н., albeet@ukr.net,  

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»,  м. Київ, Україна  
Проведено аналіз запасів та ресурсів графіту Українського щита. В межах кожного району встановлено 

співвідношення запасів та ресурсів. Класифіковано запаси та ресурси графіту відповідно до діючої в Україні 
Класифікації та Проекту Класифікації запасів і ресурсів України, що представлений ДКЗ.  

THE ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF RESERVES AND RESOURCHES 
OF GRAPHITE OF UKRAINE 

Lyzhachenko N., Cand. Sci. (Geol albeet@ukr.net,  
State Institution «Institute of Environmental Geochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine»,  

Kyiv, Ukraine 
The analysis of reserves and resources of graphite of the Ukrainian Shield was done. The ratio of reserves and 

resources are determined in each area. The reserves and resources of graphite are classified according to the Classification of 
Ukraine and Project of the Classification of Reserves and Resources presented by the State Commission of Ukraine on Mineral 
Resources. 

Вступ. Мінерально-сировинна база (МСБ), як фактор соціально – економічного розвитку 
країни, потребує систематизації покладів корисних копалин з виділенням рентабельних, 
конкурентноздатних, інвестиційно привабливих об’єктів, придатних для освоєння за сучасних 
умов. Створення ринку родовищ повинне забезпечуватись супутнім вивченням ринку 
напівфабрикатів та матеріалів на основі даного виду мінеральної сировини і аналізом перспектив 
розширення сфер застосування і збуту. 

Загальна інформація по графіту вважається однією з найбільш цінних в розвитку МСБ 
багатьох держав. Природній графіт традиційно застосовується в ливарній, сталеплавильній та 
хімічній промисловості, порошковій металургії, ядерній енергетиці, виробництві вогнетривів, 
мастил, реторт, батарей, лужних акумуляторів, вуглеграфітових матеріалів, напівпровідників, 
протипожежних матеріалів, деталей для електротехніки, магнітних стрічок, промислових алмазів, 
охолоджуючих та змащувальних суспензій, терморозширеного графіту тощо. Розвиток науки і 
техніки, виробництво електромобілів, розширенння сфер застосування інтеркальованого та 
терморозширеного графіту і нових композитних матеріалів на основі останнього, розробка нових 
провідникових та нанотехнологій неминуче приводитиме до збільшення потреб в природному 
графіті, вибуток і ріст цін на який вже тривалий час має стійку тенденцію до зростання (рис. 1).  

Основну конкуренцію світовим експортерам графіту протягом кількох десятиліть складав 
Китай. Наразі, за даними Benchmark Mineral Intelligece, частка Китаю в світовому виробництві 
природного графіту знизилась на 15% до рівнів, які не спостерігалися з середини 1990-х років, 
коли країна почала експорт на міжнародні ринки (рис. 2.) Це пов’язано із поступовим переходом 
китайських видобувних підприємств від видобутку значної кількості дешевої сировини до 
виробництва продукції з високою доданою вартістю. 
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Рис. 1. Виробництво графітової сировини та коливання цін на неї протягом останнього 

століття (побудовано за даними USG) 
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Рис. 2. Загальна частка Китаю у світовому виробництві графіту  
 (%, прир. графіт) [7] 

 
З огляду на зміни на світовому ринку графіту та тенденції до зростання попиту та ціни на 

графіт, Україна має високі шанси стати одним з найбільших експортерів графіту в світі. На 
території Українського щита (УЩ) розповсюджені найбільш цінні в світі лускуваті графітові руди, 
зосереджені в метаморфічних товщах докембрію. Приурочені зазвичай до кристалічних сланців та 
різноманітних за складом гнейсів, руди УЩ мають найбільше практичне значення, оскільки 
становлять потужні лінзоподібні чи пластові поклади, що підходять для відкритої розробки. Вміст 
графіту може коливатися від 2 до 60%, розподіл в продуктивних товщах зазвичай нерівномірний. 
Руди багатьох родовищ сильно вивітрілі, що полегшує їх розробку та збагачення.  

Загальна проблематика та мета роботи. В світі розвідані запаси графіту за даними USGS 
оцінюються в 220 млн т і зосереджені більш ніж в 30 країнах. Це лише підтверджені запаси, що 
готові до видобутку чи видобуваються. Проте, існує значний резерв недовивчених площ, особливо 
в країнах, що перебували у колі впливу планової економіки в минулому. В Україні основні 
геолого-розвідувальні роботи були проведені до 90-х років, а основна увага під час розвідки 
приділялась таким факторам як важливість корисної копалини для обороноздатності та економіки, 
рівень потреби в певному її виді. При цьому існувала також практика штучного збільшення запасів 
корисних копалин шляхом встановлення занижених вимог до їх якості (кондицій) та умов 
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видобутку. Крім того, необхідно врахувати, що на сучасному етапі змінився також підхід до 
методики підрахунку запасів, встановлено вимоги до техніко-економічних показників розробки 
родовища та якості корисних копалин і продукції на їх основі (ДСТУ). Наслідком цього на разі є 
відсутність систематизації мінерально-сировинної бази держави по багатьох видах мінеральної 
сировини та неточні і неоднозначні перспективи її відтворення та нарощення. У відповідності до 
[4], аналіз стану МСБ окремих видів корисних копалин є одним з етапів переоцінки ресурсів, яка 
передбачає «…одержання даних про ресурсний потенціал країни, вироблення стратегічних рішень 
щодо розширення МСБ, оптимізації процесу надрокористування і формування інвестиційної 
політики, визначення напрямків першочергових геологорозвідувальних робіт». Для досягнення 
таких цілей доцільним є використання методик розподілу покладів корисних копалин за якісними 
геолого-промисловими показниками [2]. Крім того, на сучасному етапі, переоцінку ресурсного 
потенціалу необхідно здійснювати за ринково-економічною методологією, повністю 
позбавившись практики оцінки ресурсів за планово-адміністративної системи. На основі такої 
переоцінки стає можливим проведення систематизації мінерально-сировинної бази та класифікація 
покладів відповідно до Міжнародних систем класифікації корисних копалин. Надзвичайно 
позитивним кроком в даному напрямку є створення Проекту Класифікації корисних копалин, що 
розроблений ДКЗ з метою гармонізації міжнародної та української класифікацій корисних 
копалин. Використання такої Класифікації є запорукою створення ринку родовищ та доступності 
його для міжнародних фахівців та інвесторів. Не є виключенням і графіт. 

Виклад основного матеріалу. Наразі найбільший графіторудний потенціал становлять 
розвідані порівняно нещодавно, у відповідності з затвердженими в ДКЗ України кондиціями до 
глибини 150 м, запаси графітової руди Балахівського (Постолюк Р.І. та ін.,1993–2000 рр.) та 
Буртинського (за результатами фактично виконаних робіт по детальній розвідці О.Береговенко та 
ін., 1989–2004) родовищ. В загальному ж, на території України наявні більше ніж 120 покладів, 
більшість з яких пройшли попередю розвідку або містять прогнозні ресурси. Родовища та прояви 
графіту об’єднані в єдину Українську графітоносну провінцію, що включає чотири графітоносні 
райони – Побузький, Волинський, Приазовський, Криворізький [3]. Мінерально-сировинна база, у 
відповідності з територіальним поділом, має наступні характеристики вивченості та промислового 
значення запасів і ресурсів (рис. 3). 

 
Рис. 3. Розподіл запасів та ресурсів по рудних районах (Пр – Приазовський, Кр-

Криворізький, Пб – Побузький, Вл – Волинський, руда, в млн т) 
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До даної вибірки (рис. 3) включені лише 25 об’єктів МСБ, проте навіть ці запаси і ресурси є 

одними з найбільших в світі [6]. Решта зафіксованих на УЩ покладів містять переважно лише 
перспективні та прогнозні ресурси, але в рази збільшують ресурсний графіторудний потенціал 
країни. Отже, як показує аналіз вивченості УЩ та співвідношення запасів і ресурсів оцінених і 
перспективних покладів, Україна має значний потенціал для відтворення мінерально-сировинної 
бази даного виду корисних копалин в майбутньому.  

Пошукові та розвідувальні роботи на графіт проводились в різні часові періоди, відповідно 
до різних вимог щодо геологічного та техніко-економічного вивчення надр. Систематизувати 
накопичені геолого-інформаційні дані можна керуючись Міжнародою тримірною рамковою 
класифікацією запасів/ресурсів родовищ твердих, горючих і мінеральних корисних копалин ООН 
(РКООН), що використовується Україною починаючи з 1997 року [1]. Класифікація встановлює 
принципи оцінки та обліку всіх видів корисних копалин і передбачає розподіл за такими ознаками:  
ступенем геологічного вивчення, ступенем техніко-економічного вивчення, промисловим 
значенням. Дана класифікація універсальна, проте застосовують її переважно для нових відкритих 
чи переоцінених родовищ всіх видів корисних копалин. Адаптація даних розвідувальних робіт по 
графіту у відповідності з даною Класифікацією матиме наступний вигляд (до вибірки включені 
поклади з найбільш сприятливими геолого-промисловими показниками розробки [2] та прояви з 
найбільшою величиною ресурсів згідно Кадастру) (табл. 1). 

Використання даної Класифікації певною мірою забезпечує зрозумілість мінерально-
сировинної бази графіту. Покращити інвестиційний інтерес до родовищ та проявів графіту з 
боку зарубіжних інвесторів можна використовуючи також запропоновану [5] зіставну 
Класифікацію, що використовує також шаблон CRIRSCO для сімейства класифікацій твердих 
корисних копалин і є адаптованою до РКООН-2009. Остання є універсальною системою, в якій 
поклади класифікуються на основі трьох базових критеріїв: економічної і соціальної 
життєздатності проекту (Е), статусу і обґрунтованості проекту освоєння (F) і геологічною 
вивченістю (G) з використанням числової системи кодів. Комбінація цих трьох критеріїв 
створюює тривимірну систему, де категорії ( наприклад, E1, E2, E3) і в деяких випадках 
підкатегорії ( наприклад, E1.1) визначаються для кожного з трьох критеріїв. Класифікація є 
прийнятною і зручною для систематизації родовищ і проявів графіту та має наступнний вигляд 
(Табл.2). 

Зважаючи на те, головний прибуток від діяльності підприємства формується за рахунок 
об’єктивних природних факторів, які визначаються гірничо-геологічними і географо-
економічними умовами родовищ, або гірничою рентою, українські поклади мають значні 
перспективи інвестування, адже майже всі придатні для відкритої розробки, руди в більшості 
легкофлотовані (приурочені до кори вивітрювання кристалічних порід), а запаси великих 
родовищ забезпечать тривалу роботу гірничовидобувного підприємства. В світі видобувають 
три основні типи природного графіту – кристалічний, щільнокристалічний та аморфний. В 
надрах Українського щита зосереджені найбільш цінні кристалічні лускуваті руди. З огляду на 
сучасний економічний стан, ефективне освоєння родовищ графіту можливе лише із залученням 
іноземних інвестицій і запропонована класифікація об’єктів МСБ, адаптована до міжнародних 
стандартів є в цьому випадку ключовою умовою. 

Таким чином, на сучасному етапі Україна забезпечена даним видом мінеральної сировини, 
має значний потенціал її відтворення у майбутньому і є конкурентним об’єктом для інвестування 
на міжнародному рівні.  
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Таблиця 1 
Класифікація запасів і ресурсів графіту згідно діючої РКООН 1997 року 

 

Родовище/прояв  Промислове  
значення запасів 

Ступінь техніко- 
економічного вивчення 

Ступінь геологічного 
вивчення  

Код 
класу 

Завалівське Балансові ГЕО-1 розвідані(достовірні) 111 
Буртинське Балансові ГЕО-1 розвідані(достовірні) 111 
Балахівське Балансові ГЕО-1 розвідані(достовірні) 111 
Петрівське Балансові ГЕО-2 розвідані(вірогідні) 121 
Троїцьке Балансові ГЕО-2 розвідані(вірогідні) 121 
Маріупольське Балансові ГЕО-2 розвідані(вірогідні) 121 
Більшо-
Водянський 

умовно балансові ГЕО-2 попередньо розвідані 
(вірогідні) 

222 

Варварівський умовно балансові ГЕО-2 попередньо розвідані 
(вірогідні) 

222 

Бабенківський умовно балансові ГЕО-2 попередньо розвідані 
(вірогідні) 

222 

Каратюкський умовно балансові ГЕО-2 попередньо розвідані 
(вірогідні) 

222 

Дубинівський умовно балансові ГЕО-2 попередньо розвідані 
(вірогідні) 

222 

Вишняківський умовно балансові ГЕО-2 попередньо розвідані 
(вірогідні) 

222 

Сачкинський умовно балансові ГЕО-2 попередньо розвідані 
(вірогідні) 

222 

Махаринецький не визначене ГЕО-3 перспективні ресурси 333 
Забарівський не визначене ГЕО-3 перспективні ресурси 333 
Яблунівський не визначене ГЕО-3 перспективні ресурси 333 
Майданвільський не визначене ГЕО-3 перспективні ресурси 333 
Замороченсько-
Городнявський 

не визначене ГЕО-3 прогнозні ресурси 334 

Костянтинівський не визначене ГЕО-3 прогнозні ресурси 334 
Павлівський не визначене ГЕО-3 прогнозні ресурси 334 
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Таблиця 2 
Класифікація запасів і ресурсів графіту згідно Проекту Класифікації запасів і ресурсів 

України [5] 

 

Категорії і 
підкатегорії 

промислово-го 
значення (Е) 

Категорії і підкатегорії 
техніко-економічного 

вивчення (F) 

Категорії 
геологічного 
вивчення (G) 

Код класу  Родовище/ 
Прояв 

Балансові 
запаси (1..) 

Е1 
Е1.1.; Е1.2 

Щ
о 

до
бу

ва
ю

ть
 і 

як
і з

ат
ве

рд
ж

ен
о 

дл
я 

ро
зр

об
ки

 

ГЕО-1 (.1.) 
F1 

(F1.1; F1.2; 
F1.3) 

Розвідані запаси 
(..1) 
G1 

111 
(достовірні) 

К
ом

ер
ці

йн
і 

Завалівське 
Буртинське 
Балахівське 

О
бґ

ру
нт

ов
ан

і 
дл

я 
ро

зр
об

ки
 

ГЕО-2 (.2.) 
F2 

(F2.1;F2.2) 

Розвідані 
запаси (..1) 

G1 

121 
(імовірні) 

Петрівське 
Маріупольське 

Троїцьке 
Попередньо 

розвідані 
запаси (..2) G2 

122 
(імовірні)  

Умовно 
балансові 

й позаба-лансові 
запаси (2..) 

Е2 

В
 о

чі
ку

ва
нн

і н
а 

ро
зр

об
ку

 

ГЕО-1 (.1.) 
F1 (F1.2) 

Розвідані 
запаси (..1) 

G1 

211 

П
от

ен
ці

йн
о 

  к
ом

ер
ці

йн
і  

221  

ГЕО-2 (.2.) 
F2 

(F2.1; F2.2) 

Попередньо 
розвідані 

запаси (..2) 
G2 

222 

Більшо-Водянський 
Варварівський 
Бабенківський 
Каратюкський 
Дубинівський 

Вишняківський 
Сачкинський 

Промислове 
значення 

не визначено 
(3..) 
Е3 

 

Ро
зр

об
ка

 н
е 

з’
яс

ов
ан

а 

ГЕО-3 (.3.) 

Розвідані запаси 
(..1) G1 331 

Н
ек

ом
ер

ці
-

йн
і 

 

Попередньо 
розвідані запаси 

(..2) G2 
332  

Перспективні 
ресурси (..3) G3 333 

Ро
зв

ід
ан

і 

Махаринецький 
Забарівський 
Яблунівський 

Майданвілський 

Прогнозні ресурси 
(..4) G4 334 

Замороченсько-
Городнявський 

Костянтинівський 
Павлівський 

ГЕО-4 (.4.) 
 

Розвідані запаси 
(..1) G1 341 

За
ли

ш
ко

ві
 (д

од
ат

ко
ві

)  

Попередньо 
розвідані запаси 

(..2) G2 
342  

Перспективні 
ресурси (..3) G3 343  

Прогнозні ресурси 
(..4) G4 344  
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СПЕЛЕОРЕСУРСИ – ПОВНОЦІННИЙ РЕСУРС І РЕАЛІЯ НАДР 
Коржик В.П., к. геог. н., с. наук. с., vpkorzhyk@gmail.com, 

Національний природний парк «Хотинський», Чернівці, Україна 
Публікація присвячена дефініціям важливого аспекту використання надр, зокрема використання підземного 

простору як ресурсу. Наводиться визначення поняття «спелеоресурси», «спелеоресурсний комплекс», 
«спелеоресурсний потенціал», «спелеовикористання». Наведена таблиця найбільш типових видів спелеовикористання 
із загрозами антропогенних змін підземного середовища. Доводиться, що підземні порожнини (печери) є повноцінним 
ресурсом надр, які заслуговують на особливу увагу. 

Ключові слова: підземні порожнини, спелеоресурси, спелеовикористання. 

SPELEORESOURCES – THE HIGH-GRADE RESOURCE 
 AND REALITY OF BOWELS 

Korzhyk V., Cand. Sci. (Geogr.), Senior fellow, vpkorzhyk@gmail.com, 
National park «Khotynskiy», Chernivtsi, Ukraine 

This publication is dedicated to the definitions of the important aspect of the bowel use, especially using of the 
underground space as the high-grade resource. Is guided understanding of the concept of «speleoresources», «speleoresource 
complex», «speleoresource potential», «speleoresource use». The table of most types of speleo use is given with the 
anthropogenous treats for cavities. It is proved that underground space (caves) are an equal resource of bowel which are 
deserved on special attention 

Key words: underground space, speleoresources, speleoresource use. 

Підземні порожнини (спелеореали) наряду з власне літогенним компонентом ландшафту у 
всіх його матеріальних проявах і формах є об’єктивною реалією неоднорідних надр Землі. Проте 
на відміну від корисних копалин, які є об’єктом тривалого цілеспрямованого видобування, а тому 
уважного вивчення й економічної оцінки, підземні порожнини поки що недостатньо задіяні у 
господарський обіг, а теоретична база спелеовикористання знаходиться у стадії розробки 
концептуальних понять [1, 7]. При цьому нема принципових відмінностей між природними та 
штучними підземними порожнинами, оскільки людська діяльність також принципово не виходить 
за межі переліку основних чинників спелеогенезу. 

У науковий обіг поняття «спелеоресурси» вперше запроваджено автором у 1985 році [1, 4, 
7, 9], однак в процесі поширення вживання цього терміну іншими дослідниками розуміння його 
сутності почало розмиватись і деконкретизуватись. Це вносить деяку плутаницю, а тому вимагає 
чіткої окресленості термінологічного вживання. 

Мета статті – сформулювати поняття про спелеоресурси як повноцінний елемент 
літосфери Землі і дати коротку характеристику кожного з їх компонентів як об’єктів господарської 
активності суспільства. 

Основна частина. Залучення до сфери людської діяльності ресурсів підземних порожнин – 
печер в ході історико-географічного процесу дозволяє найбільш повно забезпечувати оптимізацію 
регіонального природокористування. Використання природних підземних порожнин і 
цілеспрямоване створення штучних є своєрідним індикатором змін не тільки соціально-
економічних умов функціонування людського суспільства і конкретних етносів, але й ландшафтів 
земної оболонки та конкретних територій. 

Задовільняючи ті чи інші потреби людини, підземні порожнини крім фізико-хімічних 
параметрів матеріальних тіл набувають значення соціальної та економічної категорії – 
спелеоресурсів. Особливості просторово-часових відносин дозволяють вважати простір і час 
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також у якості своєрідних спелеоресурсів. Так, простір (об’єм) є просторовим базисом існування 
інших матеріальних компонентів-ресурсів. Час же хоча і не є матеріальною субстанцією у 
звичному для нас розумінні, але визначає тривалість функціонування того чи іншого 
спелеокарстового (СК) хронотопу, темпи відновлюваності чи амортизації інших спелеоресурсів, 
що має надзвичайно важливе теоретичне і, особливо, прикладне значення. 

До спелеоресурсів, на нашу думку [1, 6, 7, 9], слід відносити компоненти підземних 
порожнин, що існують об’єктивно, мають матеріальних носіїв і утилітарну сутність та цінність. В 
якості таких виступають: – власне об’єми порожнин; – гірські породи – відклади, що вміщують в 
собі порожнини і визначають багато спелеологічних характеристик та екологічних показників; – 
підземна атмосфера з притаманним кожній порожнині газовим складом, рівнем іонізації та 
температурою повітря; – карстові та інші підземні води у всіх агрегатних станах; – донні відклади 
та новоутворення автохтонної та аллохтонної генези; – біота. У зв’язку із зростанням 
антропогенного навантаження методологічно доцільно виділяти в якості компонента антропогенні 
відклади та новоутворення (в т.ч. різноманітне технічне, органічно «вписане» обладнання 
освоюваних печер). В якості нематеріальних, специфічних видів спелеоресурсів можна вважати ті, 
що сприймаються суб’єктивно: естетичні, інформаційні, сакральні тощо. 

Поняття спелеоресурсів ще недостатньо чітко окреслене. Втім, ясно те, що крім фізичного 
змісту воно включає й історико-економічний, оскільки тіла природи перетворюються на ресурси у 
випадках виникнення у них потреб з боку людини і залучення в процес використання [9]. 

Як правило, повний набір компонентів мають порожнини зрілих, вадозних стадій розвитку 
(поліресурсні порожнини). Порожнини ж фреатичних чи обвально-цементаційних стадій можуть 
бути корисними в якості джерел водопостачання чи видобування корисних копалин. Тому набір 
компонентів даної порожнини чи регіону характеризує їх спелеоресурсний комплекс. У 
спелеовикористанні інтерес являють не стільки самі компоненти, скільки окремі їх параметри, 
властивості і характеристики. Так у використанні підземної атмосфери газовий склад, іонізація, 
температура, вологість, радіаційний фон, їх динаміка формують основні екологічні показники і 
цінність як для спелеомедичних потреб, так для організації регульованого туристичного 
відвідування або вирощування деяких біокультур. Карстові води, особливо порожнин у сульфатах 
та галоїдах, мають бальнеологічну цінність своїм мінералогічним складом і мінералізацією. 
Новоутворення, параметри і форми порожнин найбільшу цінність набувають в нематеріальній 
сфері – як об’єкти естетичного сприйняття людиною, атракційні елементи спелеотуризму, хоча 
глинисті фракції печерних відкладів можуть використовуватись у глинотерапії. Самий печерний 
антураж може здійснювати на людину диференційований, деколи протилежний вплив – від 
емоційного піднесення як сприятливого підсилюючого фону для дії інших лікувальних факторів, 
так і до пригнічення на рівні прояву гострих форм клаустрофобії, що обов’язково слід ураховувати 
при розробці доктрин освоєння кожної конкретної порожнини. 

Все різноманіття видів використання обмеженого набору компонентів-ресурсів 
детермінується як існуючими доктринами та технічними можливостями й рівнем кожного 
історичного етапу, так і несумісністю, взаємовиключеністю деяких видів спелеовикористання. 
Тому важливим показником слід вважати спелеоресурсний потенціал як сукупність видів і 
ресурсів спелеовикористання, «придатних» для «вживання» з урахуванням альтернативності й 
техніко-економічних можливостей кожного етапу розвитку суспільства. 

Використання підземного простору не редукується до простого споживання ресурсів 
підземного середовища, а неминуче наштовхується на зворотню реакцію змінюваного 
спелеосередовища і проявляється через єдність та взаємозв’язок природних і суспільних факторів 
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процесу підтримання, збереження і відтворення спелеоресурсного потенціалу. Цілком зрозуміло, 
що наукові дослідження є невід’ємною складовою єдиного механізму спелеовикористання. Тому 
під спелеовикористанням слід розуміти систему суспільних заходів, спрямованих на вивчення, 
раціональне використання, охорону та відновлення спелеоресурсного потенціалу порожнини чи 
регіону в цілому. Оптимізація ж спелеовикористання передбачає систему заходів по поглибленому 
вивченню, покращенню використання, охорони й відновлення спелеоресурсного потенціалу, 
пошуку оптимальних варіантів. 

Цілком зрозуміло, що стосовно спелеоресурсів, як і інших «повноправних» видів ресурсів 
(водних, лісових, мінеральних тощо), повинні бути поставлені питання про їх об’єми, облік 
(кадастр і банки даних), нормування, юридичні засади використання, створення спеціальних 
організаційних структур. 

Спелеоресурси відповідно до своєї специфіки можна розділяти на відновні та невідновні. 
До невідновних належать параметри змінюваного підземного середовища, автохтонні та 
аллохтонні відклади, більшість новоутворень (сталактити, сталагміти, кристалічні агрегати та 
т.п.),, вміщуючі порожнини моноліти гірських порід в разі їх видобування, тобто утворення у 
твердій фазі. В різній мірі відновними є запаси підземних вод, параметри підземної атмосфери, 
елементи біоти, деякі форми вторинних новоутворень. Різні варіанти регенерації виникають у 
випадках антропогенної (техногенної) активізації спелео-карстогенезу [2, 6]. 

Спелеовикористання в цілому являє собою сукупність різноманітного конкретного 
використання різних видів спелеоресурсів. Кожний вид спелеовикористання спрямований на 
досягнення конкретної вузької мети в рамках одного виду спелеоресурсів, тому при 
багатоцільовому використанні підземних порожнин слушно вести мову про комплексність, або 
поліфункціональність; останнє краще вживати при різноманітному монофункціональному 
використанні різних фрагментів лабіринтових (чи взагалі велетенських) підземних порожнин. 

Історично сформувався достатньо широкий спектр видів спелеовикористання (табл. 1). 
Виділення видів спелеоресурсів (компонентів) здійснювалось за принципом фізичного 

забезпечення матеріальним носієм; елементів – за основними характеристиками і параметрами, що 
являють практичне значення. Всі види і підвиди спелеовикористання в тій чи іншій мірі пов’язані 
з використанням об’ємів порожнин, але віднесення їх до інших розділів обумовлене пріоритетною 
спрямованістю використання. Проблему спелеоресурсів слід визнати теоретично і практично 
важливою, науково-цілісною, яка вимагає розробки по багатьох напрямках: видовому складу 
спелеоресурсів, їх комплексній оцінці (від порожнини до регіону), методиці вивчення, технології і 
напрямках використання, охорони, моніторингу [4, 5, 6, 9]. З огляду на економічні засади 
оптимізації спелеовикористання, важливою науково-організаційною проблемою є економічна 
оцінка спелеоресурсів, що є темою окремої публікації. 

Висновки. Безумовно, спелеоресурси вимагають обережного використання і охорони; 
найцінніші варто включати до складу природно-заповідного фонду [3, 7, 8]. Спелеосистеми є 
специфічними видами геосистем з досить тендітним механізмом саморегуляції і вразливістю до дії 
зовнішніх чинників. Отже, при виборі напрямків оптимального освоєння певних видів 
спелеоресурсів та у розрахунках параметрів їх використання можливі три варіанти: - дотримання 
об’ємів використання (споживання) в критичних межах саморегуляції печерного гомеостазу (без 
порушення СК інваріанту); - використання окремих видів з порушенням рівня печерного 
гомеостазу, що існував до цього, без суттєвого шкідливого впливу на інші використовувані 
показники; - штучне підтримання первісного або запланованого рівня гомеостазу технічними 
засобами. Всі ці варіанти виправдані в тій мірі, в якій існує необхідність освоєння спелеоресурсів 
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кожної конкретної спелеосистеми згідно відповідного соціального запиту, за умов неухильного 
дотримання природоохоронних вимог. 

Таблиця 1 
Види використання спелеоресурсів 
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Продовження табл. 1 
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Закінчення табл. 1 

 

Примітка: у графі 5. «Індекс» – вказується: М – моноресурсне використання, К – комплексне 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УЧАСТКОВ С ЗОЛОТОРУДНОЙ 
МИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ В ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КЛИНЦЫ» 
Левашов С.П.1, к. ф.-м. н., geoprom@ukr.net;  

Якимчук Н.А.1, д. ф.-м. н., проф., yakymchuk@gmail.com;  
 Корчагин И.Н.2, д. ф.-м. н., проф., korchagin.i.n@gmail.com; 

Дрогицкая Г.М.2,к. г. н., с. н. с., drogitskayag@gmail.com;  
Божежа Д.Н.1, bozherzha@gmail.com;  

1 –  Институт прикладных проблем экологии, геофизики и  геохимии, г. Киев, Украина,  
2 – Институт геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины, г. Киев, Украина 

Анализируются результаты апробации наземных геоэлектрических методов, а также частотно-резонансной 
технологии обработки спутниковых снимков на локальном участке золоторудного месторождения «Клинцы» в 
Украине и в более крупной тектонической зоне его расположения. Экспериментальные исследования показали, что 
геоэлектрические методы становления короткоимпульсного электромагнитного поля (СКИП) и вертикального 
электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ) могут найти применение при поисках и картировании рудных объектов 
различной минерализации. Прямопоисковый метод частотно-резонансной обработки спутниковых снимков позволяет 
оперативно получать новую информацию о перспективах обнаружения объектов с рудной (золоторудной) 
минерализацией в пределах крупных поисковых площадей. Наземные детализационные работы могут быть проведены 
в пределах закартированных аномалий, как традиционными геофизическими методами, так и с применением 
геоэлектрических методов СКИП и ВЭРЗ. В тектонической зоне расположения месторождения «Клинцы» обнаружено 
четыре перспективные на золоторудное оруденение объекты, которые заслуживают детального изучения геолого-
геофизическими методами. Применение мобильных прямопоисковых методов для решения широкого класса задач 
рудной геофизики будет способствовать ускорению поисково-разведочного процесса на рудные полезные ископаемые 
различного вида. 

PROSPECTS OF THE AREAS WITH GOLD MINERALIZATION 
DETECTION IN THE TECTONIC ZONE OF «KLINSY» DEPOSIT LOCATION 

Levashov S.1, Cand. Sci. (Phys.-Math.), geoprom@ukr.net;  
Yakymchuk N.1,  Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., yakymchuk@gmail.com;  
 Korchagin I.2,  Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., korchagin.i.n@gmail.com;  

Drogitskaya G.2, Cand. Sci. (Geol.), drogitskayag@gmail.com;  

Bozhezha D.1, bozherzha@gmail.com;  
1 – Institute of Applied Problems of Ecology, Geophysics and Geochemistry, Kyiv, Ukraine,  

2 – Institute of Geophysics of Ukraine National Academy of Science, Kyiv, Ukraine 
The results of approbation of ground-based geoelectric methods, as well as frequency-resonance technology of 

satellite images processing at the local site of the Klintsy gold deposit in Ukraine and in the larger tectonic zone of its location 
are analyzed. Experimental studies have shown that geoelectric methods of the forming a short-pulsed electromagnetic field 
(SCIP) and vertical electric-resonance sounding (VERS) can be used for the search and mapping of ore objects of different 
mineralization. The direct-prospecting method of satellite images frequency-resonance processing allows you to obtain 
operatively new information about the prospects of finding objects with ore (gold ore) mineralization within the large search 
areas. Ground-based detailed work can be carried out within the limits of the mapped anomalies, both by traditional 
geophysical methods, and with application of SCIP and VERS geoelectric methods. In the tectonic zone of the Klintsy deposit 
location, four promising objects for gold ore mineralization have been discovered, which deserve detailed study by geological 
and geophysical methods. The use of mobile direct-prospecting methods for solving a wide class of problems of ore geophysics 
will facilitate the acceleration of the exploration and prospecting process for ore minerals of various types.  
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Введение. Для повышения оперативности и эффективности поискового процесса на рудные 
и горючие полезные ископаемые в последнее время начали активно разрабатываться и 
целенаправленно применяться прямопоисковые геофизические технологии и методы. Особенно 
существенное сокращение времени на проведение поисковых и разведочных работ предоставляют 
прямопоисковые технологии, которые базируются на обработке и интерпретации 
(дешифрировании, декодировании) данных дистанционного зондирования Земли с космических 
аппаратов (спутниковых снимков). Такого роды технологии позволяют получать значительный 
объем информации о перспективах рудоносности (нефтеносности) изучаемых площадей и 
объектов без проведения полевых работ, в лабораторных условиях. В принципе, эти методы 
(технологии) можно считать супер-оперативными. 

Уже примерно 20 лет авторы целенаправленно проводят исследования по разработке и 
практической апробации мобильных геоэлектрических и дистанционных методов прямых поисков 
полезных ископаемых различного типа. В докладе представлены и анализируются результаты 
апробации наземных геоэлектрических методов, а также частотно-резонансной технологии 
обработки спутниковых снимков на локальном участке золоторудного месторождения «Клинцы» в 
Украине и в более крупной тектонической зоне его расположения. 

Методы исследований. Разработанная мобильная прямопоисковая технология включает 
метод частотно-резонансной обработки и интерпретации данных ДЗЗ (спутниковых снимков) [3–
6] и наземные геоэлектрические методы становления короткоимпульсного электромагнитного 
поля (СКИП) и вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ) [1–2, 5]. Технология в 
целом, а также отдельные ее методы прошли широкую апробацию, постоянно совершенствуется и  
на протяжении многих лет активно используются при проведении экспериментальных 
исследований различного характера, а также для поисков и разведки рудных и горючих полезных 
ископаемых. Отдельные компоненты (методы) технологии разработаны на принципах 
«вещественной» парадигмы геофизических исследований [5], сущность которой заключается в 
поиске конкретного (искомого в каждом отдельном случае) вещества – нефти, газа, 
газоконденсата, золота, железа, воды (питьевой, минерализованной, геотермальной), и т.д. 
Отличительные особенности используемых методов описаны во многих публикациях и  отчетах 
по выполненным исследованиям, в том числе и в [1–6].  

С использованием отдельных методов технологии поисковые работы на нефть и газ и 
рудные полезные ископаемые могут выполняться в три этапа: 1) частотно-резонансный анализ 
спутниковых снимков крупных площадей в мелком масштабе (исследования рекогносцировочного 
характера); 2) детальный частотно-резонансный анализ спутниковых снимков отдельных 
участков  аномальных зон, выделенных на первом этапе (детализационные работы); 3) полевые 
геоэлектрические работы на наиболее перспективных локальных участках, выделенных на втором 
этапе работ (наземные исследования). 

Так как обработка и дешифрирование спутниковых снимков поисковых участков, 
заимствованных из сайтов свободного доступа, оперативно проводится в лабораторных условиях, 
то этот метод позволяет за очень короткое время, оперативно выполнить оценку перспектив 
обнаружения искомого вещества (золота, урана, меди, нефти, газа, и т.д.) в пределах поискового 
блока или локального участка в любой точке земного шара. 

Золоторудное месторождение «Клинцы». Золоторудное месторождение «Клинцы» 
расположено в 8 км к юго-востоку от города Кропивницкий (бывший Кировоград) на южной 
окраине села Клинцы. Месторождение открыто в 1988 г. В 1992 г. на участке месторождения 
началось строительство шахты. По результатам геолого-геофизических работ прогнозные ресурсы 
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месторождения оценены в 52 тонны. Содержание золота в руде варьирует от 5 г/т до 30 г/т. 
Среднее содержание – 6,4 г/т. Разработка месторождения была приостановлена из-за отсутствия 
государственного финансирования. В настоящее время построенная шахта затоплена.  

Клинцовское месторождение, на котором выполнялись экспериментальные 
геоэлектрические и дистанционные исследования, приурочено к восточному экзоконтакту массива 
гранитов и золотоносной тектонической зоны, прослеженной с севера на юг на 50 км. 

Золотое оруденение месторождения локализуется в гнейсах (биотитовых, биотит-
амфиболитовых) и образует две продуктивные зоны, протягивающиеся с севера на юг с крутым 
(до вертикального) падением на запад. Расстояние между зонами 500-600 м, длина их по 
простиранию не менее 4–6 км. 

Руды месторождения золото-сульфидно-кварцевые с низким содержанием сульфидов, но 
среди них встречаются арсенопирит и леллингит. Золото высокопробное. 

На месторождении пройден шурф глубиной 40 м. В месте заложения ствола разведочной 
шахты выполнены специальные исследования. Здесь мощность осадочного чехла составляет 18 м, 
в том числе суглинки – 8 м, песчаники – 3 м, глина – 7 м. 

Экспериментальные геоэлектрические исследования. Наземные исследования 
геоэлектрическими методами СКИП и ВЭРЗ проведены на участке месторождения в 2004 г. [2]. 
Основная цель выполненных работ – изучение на известном месторождении возможности 
использования методов СКИП и ВЭРЗ для обнаружения и картирования зон с рудной 
(золоторудной) минерализацией. 

В пределах месторождения выполнена геоэлектрическая съемка методом становления 
короткоимпульсного поля СКИП по ограниченной системе маршрутов (профилей) измерений. 
Результаты съемки показали, что аномально поляризованный участок золоторудного 
месторождения картируется интенсивной геоэлектрической аномалией (рис. 1). Наложение 
закартированной геоэлектрической аномалии на струтурно-тектоническую карту месторождения 
показало (рис. 2), что рудное тело, которое имеет направление падения на запад, практически 
полностью фиксируется геоэлектрической аномалией. 

В центральной части геоэлектрической аномалии выполнено вертикальное 
электрорезонансное зондирование в двух точках в интервале глубин 0–200 м. Результаты 
зондирования представлены на рис. 3 в форме схематического разреза месторождения. На 
диаграммах зондирования устойчиво фиксируется контакт между осадочными породами и 
породами фундамента. Непосредственно в самом рудном теле, расположенном в фундаменте, 
диаграммами зондирования четко фиксируются аномально поляризованные пласты типа «рудный 
пласт», которые, скорее всего, связаны с участками оруденения. 
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Рис. 1. Карта аномального 

геоэлектрического поля СКИП  на 
участке месторождения золота 

«Клинцы»: 
 1 – шурф; 2 – станции ВЕРЗ № 1,2; 3 – 

точки съемки СКИП; 4 – профиль ВЕРЗ; 5 – 
шкала интенсивности – зона аномально 

поляризованного участка месторождения 
показана красным цветом 

Рис. 2. Карта аномального 
геоэлектрического поля СКИП  в 
пределах площади месторождения 
золота «Клинцы»  на структурно-

тектонической карте участка:  
1 – шурф; 2 – станции ВЕРЗ № 1,2; 

3 – профиль ВЕРЗ 

 
Приведенные результаты экспериментальных геоэлектрических исследований в 2004 г. 

позволили констатировать следующее. 
1. Методом становления короткоимпульсного поля СКИП уверенно картируются 

аномально поляризованные участки типа «рудное тело». Аномальная поляризация участка 
обусловлена золоторудной минерализацией. Можно также допустить, что рудная минерализация 
другого типа также будет формировать зоны повышенной поляризации, которые могут уверенно 
картироваться методом СКИП. 

2. Метод вертикального электрорезонансного зондирования позволяет уверенно определять 
и прослеживать границу между породами осадочного чехла и фундаментом. 
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3. Зоны повышенного оруденения в породах кристаллического фундамента также могут 
выделяться и картироваться методом ВЭРЗ. 

4. Экспресс-технология геоэлектрических исследований может использоваться для поисков 
и разведки рудных (в том числе и золоторудных) месторождений. 

 

 
Рис. 3. Схематический разрез золоторудного месторождения по профилю 1-1а, построенный 

по данным геоэлектрических исследований (Украина): 
1 – породы осадочного чехла; 2 – гнейсы, граниты; 3 – зоны оруденения;  

4 – золоторудные тела 
 
Частотно-резонансная обработка данных ДЗЗ участков в районе месторождения. В 

2010 началась апробация частотно-резонансного метода обработки спутниковых снимков с целью 
поисков месторождений полезных ископаемых [3–4, 6]. Спутниковый снимок района 
месторождения был обработан в этом году с использованием разработанной методики с целью 
выделения и картирования золоторудных зон. По результатам обработки построена карта 
аномальных зон типа «золоторудное оруденение». Полученные результаты, в целом, 
продемонстрировали возможность применения технологии обработки спутниковых данных для 
обнаружения и картирования участков золоторудного оруденения [3]. 

Поскольку месторождение золота «Клинцы» до сих пор не разрабатывается, авторы 
приняли решение провести в районе его расположения дополнительные исследования с 
использованием частотно-резонансной технологии обработки данных ДЗЗ. Основные задачи 
проведенных в марте 2018 г. экспериментальных работ заключались  в следующем. 

1. В тектонической зоне расположения месторождения «Клинцы» попытаться обнаружить и 
закартировать аномальные зоны (перспективные на золото объекты), аналогичные или похожие на 
месторождение.  
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2. Отработка методических вопросов (приемов) проведения работ (исследований) 
рекогносцировочного характера с целью обнаружения и локализации перспективных участков для 
детального обследования и изучения. 

Для рекогносцировочного обследования была принята полоса шириной 5000 м. 
Протяженность полосы обследования от месторождения в северном направлении составила 55 км,  
в южном направлении – 50 км.  

Учитывая, что Клинцовское месторождение расположено в «залеченной» минеральными 
растворами разломной зоне была реализована следующая последовательность действий в процессе 
обработки данных ДЗЗ: а) обнаружение и картирование участков расположения кварцевых жил 
путем регистрации аномальных откликов на резонансных частотах кварца; б) детальное 
обследование обнаруженных аномальных зон типа «кварцевая жила» с целью фиксации 
аномальных эффектов (откликов) на резонансных частотах золота. 

 

   
а б в 

Рис. 4. Тектоническая зона окварцевания и золоторудного оруденения района 
месторождения золота «Клинцы». Аномальные золоторудные зоны: а) «Клинцы» и  «Клинцы-

2»; б) «Бережинская» и «Макаровская»; в) «Сосовка». 1 – линейные зоны окварцевания; 2 – 
участки золоторудного оруденения 

 
Обработка спутниковых снимков отдельных фрагментов принятой для обследования 

полосы территории проводилась в масштабе 1 : 20 000, результаты представлены на рис. 4. 
Добавим также, что вертикальным сканированием спутниковых снимков в пределах 
закартированных аномалий оценены интервалы залегания аномально поляризованных пластов 
типа «золоторудная залежь» (рис. 4).  В процессе обработки и построения аномальных зон были 
рассчитаны площади закартированных аномалий. С учетом прогнозных ресурсов месторождения 
«Клинцы» (52 т) были оценены (очень приблизительно) ресурсы золота в контурах 
закартированных аномалий. В результате, в центральном фрагменте обследованной полосы 
северо-западнее месторождения обнаружена аномальная зона «Клинцы-2» (0,19 км2, 36 т) (рис. 
4а); в северном – аномальные зоны «Бережинская» (0,49 км2, 94 т) и «Макаровская», (0,29 км2, 56 
т) (рис. 4б); в южном – аномальная зона «Сосовка» (0,39 км2, 75 т) (рис. 4в). 
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Выводы. Проведенные экспериментальные исследования на известном месторождении 
золота «Клинцы» позволяют резюмировать следующее. 

В тектонической зоне расположения месторождения «Клинцы» обнаружено четыре 
перспективные на золоторудное оруденение объекты, которые заслуживают детального изучения 
геолого-геофизическими методами.  

Мобильная геоэлектрическая технологии СКИП-ВЭРЗ в [1‒2, 5] может найти применение 
при поисках и картировании рудных объектов различной минерализации.  

Прямопоисковый метод частотно-резонансной обработки спутниковых снимков [3‒6] 
позволяет оперативно получать новую (дополнительную и независимую) информацию о 
перспективах обнаружения объектов с рудной (золоторудной) минерализацией в пределах 
крупных поисковых площадей. Обнаруженные с использованием этого метода аномальные зоны 
являются участками первоочередного детального обследования. Наземные детализационные 
работы могут быть проведены в пределах закартированных аномалий, как традиционными 
геофизическими методами, так и с применением мобильных геоэлектрических методов СКИП и 
ВЭРЗ. 

Применение мобильных прямопоисковых методов для решения широкого класса задач 
рудной геофизики будет способствовать ускорению поисково-разведочного процесса на рудные 
полезные ископаемые различного вида. 
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УДК 553.31(477.64)  

ОСОБЛИВОСТІ СПІЛЬНОЇ РОЗРОБКИ ПІВДЕННО-БІЛОЗІРСЬКОГО 
І ПЕРЕВЕРЗІВСЬКОГО РОДОВИЩ ЗАЛІЗНИХ РУД 

Лисенко О.А.1, к. геол. н, alanlysenko@ukr.net, ОRСID-0000-0002-4848-9116,  
 Колотієвський Р.П.2, geo@zgrk.com.ua, ORCID-0000-0003-3472-3234 

1 – Український державний геологорозвідувальний інститут, м. Київ, Україна,  
2 – ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат», м. Дніпрорудний,Україна 

Узагальнено новітню інформацію щодо геолого-структурної позиції і геологічної будови Південно-
Білозірського і Переверзівського родовищ багатих залізних руд БЗР. Охарактеризовано природні умови даних об’єктів 
і особливості їхньої спільної експлуатації. Визначено технічні й економічні переваги одночасної промислової 
розробки цих родовищ. 

FEATURES OF JOINT MINING SOUTH BILOZIRSKE AND 
PEREVERZIVSKE DEPOSIT OF RICH IRON ORES 

Lysenko O.1, Cand. Sci. (Geol.), alanlysenko@ukr.net, https://оrсid.org/0000-0002-4848-9116,  
Kolotievskyi R2, geo@zgrk.com.ua, https://оrсid.org/0000-0003-3472-3234,  

1 – Ukrainian State Geological Research Institute, Kyiv, Ukraine,  
2 – Private joint-stock company «Zaporozhye iron ore plant», Dniprorudne, Ukraine 

Generalized the newest information on the geological and structural position and geological structure of the South 
Bilozirske and Pereverzhivske deposits of rich iron ore BZR. The natural conditions of these objects and their joint exploitation 
features are characterized. The technical and economic advantages of simultaneous industrial exploitation of these deposits are 
determined. 

Вступ. Світова практика видобування корисних копалин свідчить про те, що одночасна 
розробка декількох родовищ корисних копалин одним підприємством є доволі поширеним 
явищем. Подібна система застосовується й вітчизняними гірничими підприємствами, зокрема у 
залізодобувній галузі. Така практика є поширеною на Криворіжжі, де деякі підприємства 
суміщають навіть поверхневу і підземну системи відпрацювання залізних руд.   В 
Кременчуцькому залізорудному районі ВАТ «Полтавський ГЗК» розробляє одним кар’єром 
Горішньо-Плавнинське і Лавриківське родовища. В Білозерському районі ПрАТ «ЗЗРК» 
підземним способом відпрацьовує Південно-Білозірське і Переверзівське родовища.   

Останні з цих родовищ знаходяться у межах Білозерського залізорудного району (БЗР), що 
розташований у південно-східній частині Середнього Придніпров’я. БЗР витягнутий у 
субмеридіональному напрямі на 65 км при ширині 5‒20 км від Каховського водосховища на 
півночі до с. Веселе на півдні. Залізорудний район займає площу близько 1200 км2 і частково 
охоплює території Василівського, Михайлівського та Веселівського адміністративних районів.  

До складу БЗР входить також Північно-Білозерське родовище, яке знаходиться на північ від 
Південно-Білозірського. Розвідані запаси багатих руд БЗР становлять близько 700 млн тонн із 
середнім вмістом заліза загального – 60,6 % [1]. Багаті руди залягають у межах потужних 
(50‒250 м) пластів залізистих кварцитів, запаси і ресурси яких у районі за різними оцінками 
становлять від 6 до 8 млрд тонн. Але значна частина залізистих кварцитів є окисленою і не 
придатною, таким чином, для економічно ефективного відпрацювання. 

У промислову розробку на даний час залучені багаті залізні руди Південно-Білозірського і 
Переверзівського родовищ. Їх видобування здійснює підприємство з іноземними інвестиціями у 
формі приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат» (ПрАТ «ЗЗРК»). 
Родовища експлуатуються у складних гідрогеологічних і гірничотехнічних умовах підземним 
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способом, оскільки перекриті потужним чохлом обводнених осадових порід, потужність яких 
становить 250‒350 м. 

Назва Південно-Білозірського родовища деяким чином відрізняється від інших місцевих 
назв, але вона офіційно зафіксована в спеціальному дозволі на користування надрами. Детальна 
розвідка цього об’єкту була завершена в 1960 р. (Халло В.Ф. та ін.), на Переверзівському детальні 
розвідувальні роботи багатих руд проведені в 1962‒1967 рр., 1967‒1975 рр. (Кочанов Є. М. та ін.).  

Південно-Білозірське родовище введено в промислову експлуатацію в 1969 р., 
Переверзівське залучено до видобування багатих руд в 2015 році. 

Після проведення детальної розвідки на обох родовищах продовжувалось геологічне 
вивчення і поетапна дорозвідка різних горизонтів і флангів. На Південно-Білозірському родовищу 
постійно виконувалась експлуатаційна розвідка. З 2004 року поновлено дорозвідку глибоких 
горизонтів родовища. На північному фланзі Переверзівського родовища в 1986-1991 рр. проведено 
попередню розвідку магнетитових кварцитів. 

В результаті проведених розвідувальних робіт і довивчення в процесі експлуатації значно 
уточнено уявлення щодо геології та структури родовищ і БЗР в цілому, умов залягання, морфології 
і внутрішньої будови залізорудних покладів, якісних та технологічних властивостей корисної 
копалини, гідрогеологічних, інженерно-геологічних і гірничотехнічних умов промислової 
експлуатації родовищ. 

Продуктивною товщею на родовищах є поклади багатих залізних руд, що залягають серед 
залізистих кварцитів запорізької світи білозерської серії. Руди є монометальними, супутніх 
корисних копалин, що мають промислове значення, не містять. На Переверзівському родовищі 
державним балансом ПрАТ «ЗЗРК» враховано також запаси магнетитових кварцитів, які 
залягають в північній частині цього об’єкту і розділяють поклади багатих залізних руд Південно-
Білозірського і Переверзівського родовищ. 

В 2011 і 2016 рр. на Південно-Білозірському родовищі, а в 2014 р. на  Переверзівському 
виконано геолого-економічну переоцінку (ГЕО) та перерахунок запасів багатих залізних руд, що 
було обумовлено накопиченням нових геологічних даних, зміною економічних і технічних умов 
видобування корисної копалини, зміною законодавчої бази у сфері надрокористування. За 
результатами ГЕО уточнено техніко-економічні і фінансові показники господарської діяльності 
ПрАТ «ЗЗРК», визначено коефіцієнти рентабельності, які засвідчують економічну доцільність 
подальшої розробки родовищ, розроблено рекомендації щодо забезпечення ефективної діяльності 
підприємства. 

Промислове значення магнетитових кварцитів Переверзівського родовища оцінено в 
2017 р. Техніко-економічними розрахунками визначено, що залучення до освоєння запасів 
магнетитових кварцитів в сучасних умовах є недоцільним, оскільки це призведе до істотного 
погіршення економічної ефективності відпрацювання всього родовища. 

Геологічна будова району і родовищ. БЗР розташований в південно-східній частині 
Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита (УЩ) і входить до Конксько-
Білозерської металогенічної зони (Войновський та ін., 2002). В геолого-структурному відношенні 
БЗР приурочений до Білозерського синклінорію, якому відповідає Білозерська зеленокам’яна 
структура (рис. 1). Синклінорну структуру наповнюють метаморфічні та інтрузивні породні 
комплекси палео- і мезоархею. Палеоархей репрезентований плагіогранітоїдами 
дніпропетровського комплексу з ксенолітами порід аульської серії, мезоархей – утвореннями 
конкської і білозерської серій та парагенетично зв’язаними з ними гранітоїдами сурського 
комплексу.  
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На площі Південно-Білозірського і Переверзівського родовищ розвинені породи 
білозерської серії, у складі якої виділено (знизу – вгору) михайлівську, запорізьку та 
переверзівську світи [2]. Михайлівська світа представлена теригенними та хемогенними залізисто-
кременистими утвореннями і є найбільше розповсюдженою. У складі запорізької світи, що містить 
залізні руди родовищ, виділяють метапісковиково-сланцевий (нижній), залізорудний та кварцито-
сланцевий (верхній) горизонти [6].  

Залізорудний горизонт розвинутий у вигляді вузьких смуг і  також поділяється на три 
складових (підгоризонти): нижній – хлорит-магнетит-карбонатний; середній – магнетитових 
кварцитів та покладів багатих залізних руд; верхній – хлорит-карбонат-магнетитових кварцитів та 
сланців. 

Залізисті кварцити окислені, часто переходять в багаті залізні руди. При цьому магнетит 
заміщується мартитом, залізисто-магнетитові карбонати – дисперсним гематитом, хлорит – 
глинистими мінералами і гематитом. Неокислені різновиди кварцитів збереглися в більшості 
випадків у лежачому та висячому боках продуктивного горизонту.  

 
Рис. 1. Схема геологічної будови Білозерської структури  

 (за В.В. Сукачем, Л.В. Ісаковим. 2006).  
Родовища: 1 – Північно-Білозерське, 2 – Південно-Білозірське, 

 3 – Переверзівське 
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За вмістом головних рудоутворюючих мінералів і кількісних співвідношень їх різновидів 
серед багатих залізних руд виділяються такі основні типи: дисперсногематитові, 
дисперсногематит-мартитові, мартитові. 

Багаті окислені залізні руди БЗР за походженням і властивостями відносяться до 
саксаганського геолого-промислового типу (Халло, 1960; Михалевська, 1990). Просторово і 
генетично вони пов’язані із залізистими кварцитами. Зруденіння належить до глибинного ярусу і 
занурюється від поверхні кристалічних порід на глибину більше 1500 м. 

Переверзівська світа складена асоціацією кварц-серицитових, кварц-карбонат-хлорит-
серицитових, вуглецево-серицитових сланців, метапісковиків і безрудних кварцитів.  

Вище у розрізі залягають метавулканіти ультраосновного, основного та середнього складу 
теплівської товщі середнього архею.  

Інтрузивні утворення на площі родовищ представлені ультрабазитами, що перетворені до 
стану серпентинітів. Як правило, вони приурочені до стратиграфічного контакту михайлівської і 
запорізької світ, але часто апофізи міжпластових тіл серпентинітів перетинають усі горизонти 
порід продуктивної запорізької світи. Доволі широко в районі розвинені дайки кварцових 
кератофірів і альбітофірів та епідіабазів.  

Залізорудні поклади і комплекс вміщуючи архейських порід перекриті потужною товщею 
мезо-кайнозойських відкладів (крейди, палеогену, неогену, четвертинної системи) потужністю 
250‒300 м, які характеризуються субгоризонтальним заляганням і збільшенням потужності у 
південному напрямку. 

У тектонічному відношенні Білозерський синклінорій є складно побудованою структурою, 
у межах якої виділяють шість лінійних антиклінальних і синклінальних складок [5, 6]. Південно-
Білозірське і Переверзівське родовища приурочені до західного крила Південно-Білозерської 
антикліналі, що орієнтована в субмеридіональному напрямку і простежується на відстані 20 км. 
Тіла залізистих кварцитів і пов’язаних із ними багатих залізних руд, за даними гірничо-
експлуатаційних робіт, ускладнені складчастістю високих порядків. 

Південно-Білозірське родовище має дугоподібну форму. Простягання залізорудних 
покладів і вміщуючих порід із півдня на північ поступово змінюється з північно-західного на 
північно-східне. Переверзівське практично стабільно простягається в субмерідіональному 
напрямку.  

Достатньо широко на родовищах проявлені тектонічні порушення як плікативного, так і 
диз’юнктивного типів. Найбільш ускладнюючими структуру родовищ і рудні поклади є поперечні 
дислокації.  

Південно-Білозірське і Переверзівське родовища згідно Інструкції [3] віднесені до 2-ї групи 
як об’єкти зі складною геологічною будовою, мінливою потужністю і порушеним заляганням 
рудних покладів. 

Поклади багатих окислених руд залягають виключно у межах потужного горизонту 
залізистих кварцитів. Падіння кварцитів і багатих руд круте у східному напрямку з кутами від 
60‒65° до 80‒85°.  

Рудні поклади мають стовпо-, пласто-, гніздо-, лінзоподібну, а також комбіновану форму, 
обумовлену суміщенням стовпоподібної і складної пластоподібної форм. На Переверзівському 
родовищі переважають пластоподібні рудні тіла з непостійними потужностями за простяганням і 
падінням, частим їх розгалужуванням. 

Залягання покладів багатих руд в цілому згідне або близьке до згідного по відношенню до 
нашарування вміщуючих порід. Розміри покладів за простяганням перевищують сотні метрів при 
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потужності від декількох до 70‒110 м. За падінням значна кількість рудних покладів 
продовжується нижче горизонту -1200 м.  

Зустрічаються «сліпі» пластоподібні тіла, які на нижніх горизонтах родовища зливаються в 
більш великі тіла. Найбільш характерним це є для покладу «Новий» Південно-Білозірського 
родовища. 

Зруденіння як за простяганням, так і за падінням розподілено нерівномірно. Головним за 
запасами багатих залізних руд Південно-Білозірського родовища є поклад «Головний», а 
Переверзівського – поклади № 4 та № 7. 

Об’ємна вага багатих руд за результатами досліджень УкрДГРІ (2015 р.) становить в 
середньому 3,95 т/м3, пористості – 18,72 %, вологості – 4,36 %. Встановлено, що об’ємна маса 
безпосередньо не залежить від вмісту заліза, а напряму залежить від пористості руд та 
закономірно збільшується від дисперсногематитових, дисперсногематит-мартитових до 
мартитових.  

Умови експлуатації родовищ і стан гірничих робіт. Родовища характеризуються 
складними гідрогеологічними, інженерно-геологічними і гірничотехнічними умовами. Це 
пов’язано з наявністю потужного водонасиченого осадового чохла перекриваючих мезо-
кайнозойських відкладів, а також дуже складною неоднорідністю фізико-механічних властивостей 
залізорудної товщі і вміщуючих порід.  

На родовищах в різних їх частинах розвинені від сьоми до дев’яти водоносних горизонтів. 
П’ять верхніх із них пов’язані з пухкими відкладами осадового чохла, потужність якого сягає 
250‒300 м. Нижні горизонти приурочені до кори вивітрювання кристалічних порід, зони 
тріщинуватості фундаменту і залізорудних покладів. 

Три водоносних горизонти, які залягають на глибинах до 130 м від денної поверхні вище 
глинисто-мергельної олігоцен-еоценової товщі, віднесені до першого (верхнього) водоносного 
комплексу. До другого комплексу належать водоносні горизонти в еоценових (бучацьких), 
крейдових відкладах, тріщинуватих кристалічних породах і рудах.  

Водоносні горизонти першого комплексу надійно ізольовані від горизонтів другого, тому 
осушувальні роботи при освоєнні родовищ на їхній режим не впливають. Цьому сприяло 
інженерне рішення щодо розробки Південно-Білозірського родовища із закладанням виробленого 
простору.  

Руди і вміщуючі породи родовищ характеризуються широким діапазоном міцності. 
Коефіцієнт міцності за Протод’яконовим змінюється від 1–2 до 16. Найнижчі значення мають 
пористі і кавернозні гематит-мартитові руди та тальк-карбонатні породи, максимальні – кварцити. 
Переважають руди і породи міцні і дуже міцні, тому в цілому умови родовища є сприятливими для 
розробки корисної копалини підземним способом. Але окремі ділянки, насамперед у зонах 
підвищеної тріщинуватості, вимагають укріплення гірничих виробок торкретбетоном, а іноді 
навіть металевими арками. 

Інженерно-геологічні і гірничотехнічні умови розробки багатих руд відносяться, згідно [4], 
до складних, що пов’язано з потужним обводненням гірничих виробок, вторинним обводненням 
гірничого масиву при закладці, неможливістю проведення гірничих робіт без випереджуючого 
дренажу, самообвалюванням деяких ділянок виробок та ін. Основний фактор, який визначає 
складність гірничо-геологічних умов розробки Південно-Білозірського родовища – значні 
водоприпливи до гірничих виробок.  

ПрАТ «ЗЗРК» для забезпечення ефективного відпрацювання багатих руд в цих складних 
умовах запровадив ряд заходів: випереджуючий дренаж для запобігання обводнення рудного 
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масиву і гірничих виробок, закладення відпрацьованого простору спеціальними твердіючими 
сумішами, постійний контроль за станом гірничих виробок і охоронного цілика. Це дозволило 
успішно застосовувати високопродуктивну підповерхово-камерну і поверхово-камерну системи 
розробки з масовим відбоєм руди. 

Схема розкриття і відпрацювання родовищ є доволі складною, але оптимальною і включає 
шахтні стволи, людській, вантажний і транспортні ухили. Рудні поклади Південно-Білозірського 
родовища розкриті 24 горизонтами. Розвинена на сьогодні спільна для обох родовищ система 
капітальних підземних гірничих виробок перевищує 110 км. Загальна довжина діючих на сьогодні 
підземних гірничих виробок – більше 300 км, а з початку розробки – більше 850 км. 

Залізні руди Південно-Білозірського родовища видобуваються у поверсі між горизонтами 
301-940 м, у поверсі 940-1040 м одночасно проводяться гірничопідготовчі роботи для 
продовження розробки корисної копалини на більш глибоких горизонтах. На Переверзівському 
родовищі видобувні роботи здійснюються у поверсі 480-560 м, гірничопідготовчі – у поверсі 340-
640 м. В даний час виробнича потужність підприємства становить 4,5 млн тонн руди на рік.  

В експлуатації одночасно перебуває від 20 до 27 камер. Відпрацьований простір надр 
заповнюється закладною сумішшю, для приготування якої на поверхні побудований закладний 
комплекс продуктивністю 1,5 млн м3 на рік. 

Запроваджена система розробки багатих залізних руд забезпечує: збереження 
продуктивності верхніх водоносних горизонтів, що використовуються для водопостачання 
південно-західної частини Запорізької області; повне збереження поверхні землі від обвалів і 
зсувів на площі ведення гірничих робіт та гірничого масиву, що оточує гірничі виробки; 
запобігання потраплянню води продуктивних водоносних горизонтів у гірничі виробки. 

Комбінатом постійно вдосконалюються технології видобутку і переробки руди, 
оновлюється технічне обладнання. На зміну скреперним лебідкам, буровим машинам СБКН і 
навантажувальним ППН прийшла новітня імпортна самохідна техніка. Реалізація програми 
технічного переобладнання дозволяє ПрАТ «ЗЗРК» підвищувати продуктивність праці, 
покращувати умови праці гірників, вирішувати проблеми якості і економічної ефективності 
роботи підприємства. 

За якісними й технологічними показниками багаті залізні руди БЗР є найліпшими серед 
аналогічних об’єктів України і Європи. Середній уміст заліза загального в них становить близько 
62 %. Руди не потребують збагачення і відповідають вимогам до агломераційних та мартенівських 
руд. Завдяки своєї якості «білозерська» руда користується великим попитом за кордоном: 
половина  продукції йде на экспорт – у Словаччину, Чехію, Австрію, Польщу.  

Запаси багатих залізних руд Південно-Білозірського і Переверзівського родовищ на даний 
час оцінені до горизонту мінус 1200 м. При дотриманні запланованої річної продуктивності робота 
підприємства буде забезпечена на 80 років. Перспективи ПрАТ «ЗЗРК» у подальшому можуть 
бути пов’язані з глибокими горизонтами (мінус 1500–1600 м), до яких простежені багаті руди, а 
також із запасами магнетитових кварцитів Переверзівського родовища, які за сприятливих 
економічних умов також можуть бути залучені до промислового освоєння. 

Особливості спільної розробки родовищ. Одночасне відпрацювання обох родовищ має 
певні особливості і визначається технічними та економічними перевагами.  

По-перше, при відпрацюванні шахтного поля ПрАТ «ЗЗРК» застосована нетрадиційна 
схема розкриття Переверзівського родовища. Рудний ствол знаходиться поза його межами, 
відстань перевантажень є значною – до 2 км і більше. Проектом розробки Переверзівського 
родовища передбачена сучасна самохідна техніка імпортного виробництва. Електровозна відкатка 
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порід і руди буде використана на концентраційному горизонті 640 м для відкатки видобутої руди 
до рудопідіймальних стволів.  

По-друге, для розробки залізних руд Південно-Білозірського і Переверзівського родовищ, 
які є окремими об’єктами надрокористування, використовується спільна інфраструктура – 
капітальні гірничі виробки, шахтні стволи, дробарно-сортувальна фабрика, цех виготовлення 
закладки виробленого простору та допоміжні об’єкти і служби – водовідведення, транспорту, 
ремонтно-механічна, електрозабезпечення, вентиляції, компресорна та інші. 

Для відпрацювання багатих залізних руд пройдено групу шахтних стволів (двох 
рудопідіймальних і одного допоміжного), які знаходяться в центральній частині Південно-
Білозірського родовища на віддаленні 1,2‒1,3 км західніше залізорудних покладів (рис. 2). 
Пройдені, крім того, Південний та Північний вентиляційні, Дренажний стволи і Переверзівський 
ствол, а також 5 «сліпих» стволів для вентиляції, підйомні та допоміжний. 

 
Рис. 2. Центральна група шахтних стволів ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» 

 
ПрАТ «ЗЗРК» при спільній розробці корисної копалини обох родовищ застосовує унікальну 

систему осушення шахтного поля, створену для ефективного видобування багатих залізних руд в 
дуже складних гідрогеологічних і гірничотехнічних умовах. Сучасний підземний водовідливний 
комплекс із п’яти насосних станцій щогодинно відкачує до 2200 кубометрів шахтних вод у ставки-
відстійники, а після відстою води по стальному трубопроводу довжиною 87,5 км – у ставок-
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випарник Утлюцького лиману Азовського моря. Порожнини відпрацьованих ділянок надр для 
попередження обрушень заповнюються сумішшю, що твердіє. 

По-третє, підприємство має можливість маневру для забезпечення виконання запланованих 
виробничих показників своєї діяльності: 

- регулювати якість і рентабельний обсяг видобутку корисної копалини, підтримувати 
необхідний середній вміст заліза загального в рудах для їхньої відповідності агломераційним та 
мартенівським рудам; 

- більш ефективно і оптимально використовувати техніку і виробничий персонал. 
По-четверте, ПрАТ «ЗЗРК» може:  
- регулювати і оптимізувати рівень інвестицій в гірничо-капітальне будівництво, 

реконструкцію існуючих споруд, гірниче, дробарно-сортувальне та бетоно-розмішувальне 
обладнання, прохідницькі та транспортні машини, автомобільні та залізничні шляхи;  

- розподіляти інвестиції у часі і визначати їхні обсяги залежно від напрямків використання;  
- оптимізувати капіталовкладення в основні засоби виробництва (будівлі, споруди, машини, 

обладнання, транспортні засоби виробничого та невиробничого призначення та ін.). 
По-п’яте, у підприємства з’являється можливість регулювання економічних показників: 
 - знижувати питомі витрати на видобування корисної копалини і переробку видобутої 

сировини; 
- знижувати собівартість товарної продукції; 
- регулювати оптимальні значення відпускної ціни продукції, прибутку підприємства і 

чистого дисконтованого грошового потоку; 
- підтримувати прийнятний коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства.  
Після введення Переверзівського родовища на заплановану потужність завдяки спільної 

розробки обох об’єктів очікується, що річна продуктивність ПрАТ «ЗЗРК» досягне 6 млн тонн 
руди. Спільна розробка Південно-Білозірського і Переверзівського родовищ, згідно проектних 
рішень, забезпечує довготривалу стабільну роботу комбінату без зниження об’ємів видобутку 
багатих залізних руд. 

На сьогодні це підприємство є одним із найкрупніших, передових і успішних серед 
подібних йому у залізодобувній сфері. Чисельність працюючого персоналу коливається від 4,5 до 
4,6 тис чоловік. ПрАТ «ЗЗРК» є містоутворюючим підприємством для Дніпрорудного, де мешкає 
основна частина персоналу. Значна кількість працюючих на комбінаті мешкає в поблизу 
розташованих населених пунктах, що сприяє вирішенню проблеми зайнятості місцевого населення 
і забезпеченню їхніх соціальних гарантій.   

Робота приватного акціонерного товариства з іноземними інвестиціями «Запорізький 
залізорудний комбінат» – яскравий приклад ефективної виробничої діяльності в сучасних 
складних економічних умовах на основі передових технологій, високопрофесійних технічних 
рішень і ефективного менеджменту. 

Література: 
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3. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин 
державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та хрому): затверджена 
наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин від 18.10.2002 № 155 та 
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.11.2002 N 881/7169: чинна з 01.01.2003 / 
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УДК 553.981/982 

ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ КОЛЕКТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
НИЖНЬОКРЕЙДОВИХ ПОРІД СКИБОВОЇ ЗОНИ КАРПАТ 

Манюк М.І., к. геол. н., доцент, manukomv@i.ua, 
Івано-Франківський  національний технічний університет нафти і газу,  

м. Івано-Франківськ,Україна 
За встановленими залежностями відкритої пористості та проникності від комплексних геологічних параметрів 

спрогнозовано колекторські властивості піщано-алевритових порід нижньої крейди центральної частини Скибової 
зони Карпат. Доведено, що на глибинах понад 6 км можуть існувати породи-колектори з високими ємнісно-
фільтраційними показниками, здатними утримувати промислові скупчення вуглеводнів та віддавати їх в процесі 
розробки.  

CONCERNING THE PREDICTING OF RESERVOIR PROPERTIES OF 
THE LOWER CRETACEOUS DEPOSITS  OF THE SKYBOVA AREA OF THE 

CARPATHIANS 
Мaniuk M., Cand. Sci. (Geol.), Assoc. Prof., manukomv@i.ua,  

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine 
There were reservoir properties of sand and silt rocks of Lower Cretaceous on the central part of Skybova zone of the 

Carpathians predicted according to the dependencies of the open porosity and permeability from complex of geological 
parameters. It was determined that at a depth of more than 6 km there may exist the reservoir rocks with high capacitive-
filtration indicators, which are capable to hold the industrial accumulations of hydrocarbons and give them back while 
development.  

Проблема перспектив нафтогазоносності глибокозалягаючих відкладів Карпатської 
нафтогазоносної провінції, особливо Передкарпатського прогину та Скибової зони Карпат, у міру 
вичерпання запасів у верхніх шарах стає більш актуальною і до сьогодні є предметом дискусій [1–
4]. Особливим об’єктом досліджень є розріз нижньокрейдових відкладів центральної частини 
Скибової зони Карпат, розкритий нещодавно пробуреними свердловинами 1-Шевченково, 1-Луги, 
1-Мізунь під палеогеновим комплексом порід, що дало можливість розширити уявлення про 
геологічну будову, нафтогазоносність, склад та колекторські властивості цих відкладів на глибині.  

Так, у свердловині 1-Луги в процесі випробування інтервалу 6192–6260 м (нижньоспаська 
підсвіта нижньої крейди), отримано приплив пластової води з плівкою легкої нафти. Дебіт води 
густиною 1,149 г/см3 становив 12 м3/добу при вільному переливі на устя свердловини, й газу – 60 
м3/добу. У свердловині 1-Шевченково ознаки нафтогазонасиченості спостерігалися на ще більших 
глибинах. Так, у розрізі відкладів спаської світи нижньої крейди (в інтервалі глибин 6926-7420 м) 
за висновком БКЗ виділено 13 шарів пісковиків, що містять нафту. У процесі буріння свердловини 
на глибині 7013–7015 м зафіксована плівка нафти на глинистому розчині, густина якого при цьому 
знижувалася з 1,70 до 1,50 г/см3. Особливо слід зазначити інтенсивні газопрояви, що мали місце 
при досягненні вибою 7520 м. При закритому превенторі тиск на його викидах зростав до 22 МПа. 
Загалом у даній свердловині інтенсивні газопрояви відзначалися в інтервалах: 3000–3300 м, 5700–
5800 м, 6800–7150 м й 7230–7520 м. 

Відсутність промислових припливів із нижньокрейдових відкладів Скибової зони Карпат та 
Передкарпатського прогину не може однозначно вказувати на відсутність промислових скупчень. 
Так, на території Польщі свердловини Кузьміна-1, а потім і Кузьміна-2, розкрили відклади 
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нижньої крейди (спаська світа) і довели наявність у них добрих колекторів та присутність 
вуглеводневих розчинених газів у пластових водах [5].  

У зв’язку з гостротою проблеми і необхідністю розв’язання завдань прогнозування 
колекторних властивостей нижньокрейдових порід на великих глибинах нами за методикою 
Рєзникова А.Н. [6], суть якої полягає в дослідженні кореляційних залежностей відкритої 
пористості і проникності теригенних порід від комплексних показників, що враховують 
особливості геотермічної, геобаричної і тектонодинамічної історії розвитку осадових басейнів, 
проведено дослідження залежності відкритої пористості та проникності нижньоспаських 
пісковиків Орівської скиби Карпат від комплексних геологічних параметрів: експоненціальної 
геохронотерми (ЕГХТ) Et, експоненціального хроноградієнта ущільнюючого тиску (ЕХГУТ) ЕB і 
умовного показника динамокатагенезу (УПДК) Д. Відповідно експоненціальна геохронотерму 
(ЕГХТ) Et розраховувалась нами за методикою [7], умовний показник динамокатагенезу (УПДК) Д 
визначався згідно з [6]. Як геобаричний чинник використовувався ущільнюючий тиск (ефективна 
напруга [8]). Відповідно, взявши за основу рівняння оцінки фонових значень відкритої пористості 
пісковиків у зоні катагенезу згідно [6]. Нами спрогнозовановано значення ємнісно-фільтраційних 
властивостей порід нижньої крейди (нижньоспаської підсвіти) Орівської скиби Карпат, глибина 
залягання яких за даними буріння свердловини 1-Шевченково складає орієнтовно 6 км, відповідно 
до промислових досліджень пластовий тиск заміряний, на глибині 6001 м, складає 100 МПа, а 
температура – 145 °С.  

Результати проведених розрахунків представлено у табл. 1, у якій наведено  прогнозні 
значення пористості та проникності нижньоспаських пісковиків Орівської скиби Карпат 
перспективного нафтогазоносного горизонту і з якої бачимо, що навіть на глибині 6000 м можуть 
існувати породи-колектори з високими ємнісно-фільтраційними показниками, які в свою чергу 
здатні утримувати у собі промислові скупчення вуглеводнів та віддавати їх у процесі розробки. 

Таблиця 1 
Прогнозні значення пористості та проникності нижньоспаських пісковиків Орівської 

скиби Карпат 

Перспективний 
нафтогазоносний 

комплекс 

Середня 
глибина 

залягання, 
км 

ЕГХТ 
(Et) 

ЕХГУТ 
(EB) 

УПДК 
(Д) 

Порис-
тість 

(mо), % 

Проник-
ність Кпр, 
10-3 мкм2 

Нижньоспаська 
підсвіта 

(нижня крейда) 
6,0 1,85 1,60 0,72 11 ± 

0.23 15,5 ±2,5 

Визначення ступеня впливу кожного із комплексних геологічних параметрів на значення 
пористості та проникності пісковиків нижньоспаської підсвіти Скибової зони Карпат на глибині 
6 км показало, що для перетворення пористості роль чинника УПДК первинна (–64,5 %), на 
другому місці знаходиться ЕГХТ (26,8 %) і на третьому ЕХГУТ     (–8,6 %), тобто на пористість 
пісковиків в зоні катагенезу негативно впливають тектоно-динамічні рухи, ущільнюючий тиск, а 
позитивно – тривала дія високих температур. У змінах проникності на перший план виходить 
чинник УПДК (–50,2 %), далі чинники ЕХГУТ (–30,9 %), ЕГХТ (–18,9 %). Це відповідає сучасним 
уявленням про умови формування теригенних колекторів на значних глибинах. 

Однак, на відміну від рівняння оцінки фонових значень відкритої пористості,  проникність 
пісковиків у зоні катагенезу встановлено зростання і стимулюючий вплив комплексного чинника 
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ЕГХУТ (–8,6  до –18,9 %), а також зменшення впливу комплексного чинника УПДК (–64,5 до –
50,2 %). Усі ці особливості добре відображають основні риси колекторів тріщинного типу, в яких 
основними шляхами фільтрації є тріщини. Їх провідність, зазвичай, покращується за високих 
температур. Останній чинник добре відомий нафтогазопромисловим геологам, які відзначали 
зниження коефіцієнтів продуктивності нафтових свердловин у часі [8].  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИ РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ З 
ВАЖКОВИДОБУВНИМИ ЗАПАСАМИ 

Пілка М.С., аспірант, 89muk@ukr.net, 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,  

м. Івано-Франківськ, Україна 
Розглянуто перспективи інвестування науково-технічних розробок і заходів з підвищення 

нафтогазовидобутку на родовищах, які вже перебувають в експлуатації. Проаналізовано основні методи оцінки 
ефективності інвестиційних проектів у нафтогазовидобувній галузі. Описано ключові чинники стратегії активізації 
розробки родовищ з важковидобувними запасами. Охарактеризовано сучасний, найякісніший інструмент 
обґрунтування оперативних рішень у процесі розробки нафтогазових родовищ (тривимірне гідродинамічне 
моделювання). Здійснено аналіз проблем та умов застосування існуючих і створення нових технологічних рішень для 
ефективного видобутку нафти і газу при позитивних економічних показниках, що є логічним продовженням 
комплексу робіт на низькорентабельних родовищах вуглеводнів 

SOME ASPECTS OF INVESTMENT ATTRACTION IN THE DEVELOPMENT 
OF DEPOSITS WITH HARDRECOVERABLE RESERVES 

Pilka M., researcher of scientific degree, 89muk@ukr.net,  
 Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

The prospects of investing in scientific and technical developments and measures of increasing oil and gas production 
in already in service fields are considered. The main tools for assessing the efficiency of investment projects in the oil and gas 
industry are analyzed. The key factors of the strategy of intensifying the development of deposits with hardrecoverable 
reserves are described. The modern, most qualitative tool for making operational decisions in the process of development of oil 
and gas deposits (three-dimensional hydrodynamic modeling) is described. An analysis of the problems and conditions of the 
use of existing and the creation of new technological solutions for the efficient production of oil and gas with positive 
economic indicators, which is a logical continuation of a complex of works on low-yield hydrocarbon deposits, is carried out. 

Основними шляхами забезпечення енергетичної незалежності України є нарощування 
власного видобутку вуглеводнів шляхом впровадження нових ефективних видобувних технологій, 
а також диверсифікація джерел постачання нафти та газу. Постійне зменшення обсягів 
геологорозвідувальних робіт призвело до того, що за останні 20 років на території України не було 
відкрито родовищ зі значними запасами нафти чи газу. Це спричинило значну диспропорцію між 
щорічним приростом запасів нафти і газу та видобутком вуглеводнів і зумовлює необхідність 
інвестування науково-технічних розробок і заходів з підвищення нафтогазовидобутку із родовищ, 
які вже перебувають в експлуатації. Однак, здійснення таких заходів потребує значних інвестицій 
для фінансового забезпечення процесів буріння нових та бокових стовбурів у вже існуючих 
свердловинах, застосування новітніх технологій та хімреагентів для інтенсифікації видобутку, 
переоблаштування систем збору та обліку вуглеводнів на старих родовищах. Між тим, 
інвестиційні ресурси вітчизняних видобувних підприємств є обмеженими і вимагають детального 
та об’єктивного обґрунтування при їх використанні. Тому важливою проблемою для подальшого 
нарощування видобутку вуглеводнів в Україні є не лише пошук та акумуляція інвестиційних 
ресурсів, але й їх ефективне використання. Проблема підвищення ефективності інвестування у 
нафтогазовидобувній галузі України є актуальною ще й у зв’язку з багатьма ускладнюючими 
факторами: природними, технологічними, економічними. 

Вирішення цих завдань потребує активізації інвестиційної діяльності у напрямку залучення 
інвесторів, які практикують новітні методи та сучасні технології розробки вуглеводнів. Крім того, 
виникає потреба у формуванні та застосуванні новітніх методичних підходів до обґрунтування 
інвестиційних рішень, які б відповідали існуючим економічним реаліям, враховували світові 
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тенденції розвитку нафтогазовидобування та високий ступінь ризиків і невизначеності, що мають 
місце при реалізації проектів у цій галузі.  

Відомо, що основним методом оцінки ефективності інвестиційних проектів, у тому числі й 
у нафтогазовидобувній галузі, є метод дисконтування грошових потоків, який базується на 
концепції врахування зміни вартості грошей у часі, що відбувається під впливом численних 
факторів. Проте, методика дисконтування суттєво знецінює вартість майбутніх грошових потоків, 
що особливо гостро проявляється, коли період прогнозування перевищує 5–10 років. Тому, на 
даний час, запропоновано принципово новий підхід до врахування фактора часу при оцінюванні 
ефективності інвестиційних проектів, який полягає у використанні позитивних сторін традиційних 
методів та методів, що враховують фактор часу. Суть даного підходу полягає в тому, що життєвий 
цикл будь-якого інвестиційного проекту доцільно поділити на три періоди (фази): період 
здійснення інвестиційних витрат (будівництва), період окупності (реабілітації) та постокупний 
(основний експлуатаційний) період. Для кожного періоду необхідно застосовувати відповідні 
процедури врахування фактора часу та різні ставки дисконту і норми доходів, що враховують 
відповідні ризики, при чому як на ринку реального інвестування, так і на альтернативному ринку 
цінних паперів [1].  

Окрім цього, на сьогодні в Україні, гостро постає проблема підвищення ефективності 
роботи видобувних свердловин, економічного обґрунтування методів інтенсифікації видобутку, 
визначенню граничних меж та доцільності подальшої експлуатації свердловин із врахуванням їх 
мінімально рентабельних дебітів. У ринкових умовах вирішення цих проблем також є вкрай 
важливим завданням. Дослідження методів штучного впливу на нафтогазоносні об’єкти, дає змогу 
забезпечувати раціональну розробку покладів вуглеводнів із досягненням максимальних 
коефіцієнтів нафтогазовилучення та збільшення поточних обсягів видобутку. Ці завдання значно 
ускладнюються при розробці складно побудованих, високо неоднорідних багатошарових покладів 
та родовищ, запаси яких відносяться до категорії важковидобувних. Стратегія активізації розробки 
родовищ з важковидобувними запасами вимагає вирішення наступних ключових проблем: 
визначення родовищ, які можуть бути потенційно прибутковими; в якій формі і де знаходяться 
залишкові запаси вуглеводнів на даних родовищах; наскільки економічно ефективною буде 
експлуатація цих родовищ. 

В нафтовому бізнесі нафтовіддача не є першочерговим пріоритетом надрокористувача. 
Головне тут, як і для будь-якого бізнесу, є задоволення економічних інтересів акціонерів компанії 
та інвесторів. Як правило, це суперечить досягненню максимально можливих значень 
нафтовіддачі. В той же час, збільшення нафтовіддачі і найбільш ефективне використання 
існуючих запасів – основна мета власника надр, тобто держави. Тому, утримання рівнів видобутку 
нафти і газу на родовищах з важковидобувними запасами вкрай складне і важливе завдання. Для 
його вирішення, перш за все, необхідно виділити зони концентрації рухомих залишкових запасів, 
що зазвичай приурочені до високонеоднорідних колекторів. Достовірне виявлення таких зон і 
введення їх в активну розробку дозволить обґрунтувати рентабельність подальшої експлуатації 
родовищ та уникнути витрат пов’язаних з проведенням геолого-технічних заходів в 
низькопродуктивних ділянках. Надзвичайно важливим є визначення ступеня виснаження окремих 
блоків родовищ та величини потенційно-видобувних запасів. Також, при отриманні нових 
ліцензійних ділянок, необхідно виконувати оперативну експертну оцінку рентабельності їх 
розробки, що потребує використання нових наукоємних підходів до вирішення завдань, 
пов’язаних з максимально ефективною експлуатацією родовищ з важковидобувними запасами. 
Для вирішення цих проблем, у сучасному світі одним із найпоширеніших та найякісніших 
інструментів при прийнятті оперативних рішень такого типу є тривимірне гідродинамічне 
моделювання. Проте достовірність таких моделей безпосередньо залежить від точності вхідних 
даних, отриманих в результаті не тільки промислових досліджень, але і підходів до інтерпретації 
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отриманої інформації. Побудова гідродинамічної моделі займає багато часу і вимагає високої 
кваліфікації інженерно-технічного персоналу, особливо при моделюванні великих об’єктів з 
складною будовою та тривалою історією розробки. Для обґрунтування достовірності результатів 
гідродинамічного моделювання необхідно застосовувати комплексні аналітичні методи, які 
повинні передувати побудові повномасштабної геологічної моделі. Дані методи дають змогу 
визначити початкові видобувні запаси вуглеводнів, причини їх фактичного відхилення від раніше 
затверджених обсягів, виявляти можливості їх значного нарощення [2].  

Детальне комплексне вивчення продуктивних колекторів на основі сучасних досягнень 
геологічних та геофізичних наук, побудова геолого-гідродинамічних моделей, їх адаптація до 
історії розробки, виявлення залишкових запасів, їх кількісна і якісна оцінка є одним з основних 
шляхів освоєння важковидобувних запасів вуглеводнів. Застосування існуючих і створення нових 
технологічних рішень для ефективного видобутку нафти і газу при позитивних економічних 
показниках, є логічним продовженням комплексу робіт на низькорентабельних родовищах 
вуглеводнів. Основним джерелом приросту запасів вуглеводнів на родовищах з тривалою історією 
розробки є: невиявлені поклади за межами продуктивної частини розрізу родовища та пропущені 
нафтонасичені інтервали в її межах; нафтонасичені інтервали в продуктивній частині розрізу, які 
слабо або зовсім неохоплені розробкою; цілики нафти та зони підвищеної нафтонасиченості, які 
сформувалися в процесі розробки родовища [3]. 

Отже, розробка родовищ з важковидобувними запасами пов’язана з значними 
складностями, проте інженерний підхід з використанням моніторингу розробки, гідродинамічного 
моделювання, залучення міжнародного досвіду і нових технологій дозволить підвищити 
рентабельність і отримати додатковий видобуток значних обсягів вуглеводнів, що забезпечить не 
тільки досягнення максимальної ефективності інвестицій, але й найповніше використання 
природних ресурсів вуглеводнів. Проте, значне зростання видобутку вуглеводнів в Україні не 
може бути досягнене за діючої системи оподаткування та існуючого рівня розвитку сервісного 
ринку. Потенційно, довгостроковим кінцевим результатом реформи оподаткування є 
імпортозаміщення за рахунок власного видобутку, що є досяжним за умови покращення 
інвестиційного клімату та залучення міжнародного мобільного капіталу націленого на видобуток 
вуглеводнів. Реалізація гнучкої державної політики у законодавчій, виконавчій та особливо 
податковій сферах дасть змогу зберегти баланс інтересів держави та надрокористувача, що є 
надзвичайно важливим фактором збільшення власного видобутку вуглеводнів. 
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КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО КАРБОНАТИТОВОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ УКРАИНСКОГО ЩИТА КАК ИСТОЧНИК АПАТИТ-

РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО И НИОБИЕВОГО СЫРЬЯ В СВЕТЕ ЕГО 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

Пономаренко А.Н., д. геол.-мин. н., акад. НАН Украины, pan.igmof@gmail.com, 
Шеремет Е.М., д. геол.-мин. н., проф., evgsherem53@gmail.com,  

Кривдик С.Г., д. геол.-мин. н., проф., kryvdik@ukr.net,  
Козар Н.А., к. геол. н., ст. науч. с., kozar.geolog@rambler.ru,  

 Сетая Л.Д., ст. науч. с., lasetaya@gmail.com, 
Институт геохимии, минералогии и рудообразования им. Н. П. Семененко НАН Украины,  

 г. Киев, Украина 

Черниговское карбонатитовое месторождение является уникальным по запасам руды, из которой можно 
извлечь миллионы тонн Р2О5, десятки тысяч тонн ∑TR2O3 и Nb2O5, тысячи тонн Ta2O5, сотни тысяч тонн ZrO2. 
Значительная часть запасов сырья находится в недостаточно детально изученных корах выветривания карбонатитов, 
за счет которых запасы могут увеличиться в несколько раз. Нами рассматриваются условия залегания кор 
выветривания, их минералогия и возможный вариант их разработки. 

Черниговское карбонатитовое месторождение по запасам руды кор выветривания (при среднем содержании 
REE 0,5-1,5 % и Nb2O5 0,1 %) можно сравнить с уникальным месторождением Томтор (Арктическая Сибирь), в 
котором кора выветривания является рудой, где среднее содержание Nb2O5 – 4,5 %, REE2O3 – 7–10 %. 

WEATHERING CRUST OF THE CHERNIGOVKA CARBONATE DEPOSIT OF 
THE UKRAINIAN SHIELD AS A SOURCE OF THE MINERAL RESOURCE OF 

APATITE-RARE-EARTH AND NIOBIUM IN THE LIGHT OF ITS 
INVESTMENT ATTRACTIVENESS 

Ponomarenko А., Dr. Sci. (Geol.-Mineral.), academ. of NAS of Ukraine, pan.igmof@gmail.com,  
Sheremet Ye., Dr. Sci. (Geol.-Mineral.), Prof., evgsherem53@gmail.com,  

Кryvdik S., Dr. Sci. (Geol.-Mineral.), Prof., kryvdik@ukr.net,  
 Коzar N., Cand. Sci. (Geol.),senior researcher, kozar.geolog@rambler.ru,  

Setaia L., senior researcher, lasetaya@gmail.com,  
M. P. Semenenko institute of geochemistry, mineralogy and ore formation  

NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine 
The Chernigovka carbonatite is unique deposit of ore reserves, from which it is possible to extract millions of tons of 

P2O5, tens of thousands of tons of ΣTR2O3 and Nb2O5, thousands of tons of Ta2O5, hundreds of thousands of tons of ZrO2. A 
considerable part of this mineral resource is found in the insufficiently studied weathering crusts of carbonatites. The last could 
increase several times. We consider the conditions of the bedding of weathering crusts, their mineralogy and a possible version 
of their exploitation. 

By ore reserves the Chernigov carbonatite deposit for weathering (at an average REE content of 0,5-1,5 % and Nb2O5 
0,1 %) can be compared to unique deposit Tomtor (Arctic Siberia), in which the weathering crust is an ore with average 
contents Nb2O5– 4,5 %, REE2O3 – 7-10 %. 

Черниговский карбонатитовый массив. В настоящее время это единственный массив 
щелочных пород в пределах Украинского щита (УЩ), в котором обнаружены и изучены типичные 
апатитоносные карбонатиты с акцессорной редкометальной минерализацией. Массив был 
обнаружен более 45 лет тому назад [1]. Результаты исследований опубликованы во многих статьях 
[2–5 и др.] и монографиях [1, 6]. 

Подсчитанные балансовые запасы составляют:  
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– апатитовые руды кор выветривания + плотные руды + редкометально-апатитовые руды + 
запасы, связанные с апатитом –1 003 млн т, из них Р2О5 – 52,225 млн т при среднем содержании 
9,5 %; 

– ∑TR2O3 – 3,454 млн т при среднем содержании 1,15 %; магнетитового концентрата 
15,26 млн т; 

– Nb2O5 325 тыс. т при среднем содержании 0,08 %. 
Кроме того, подсчитаны запасы ниобиевого и циркониевого сырья за пределами 

апатитовых руд: ZrO2 – порядка 220 тыс. т при среднем содержании 0,5 %; Nb2O5 – порядка 
38 тыс. т при среднем содержании 0,2 %. 

В соответствии с кондициями были подсчитаны запасы, не получившие технико-
экономической оценки (за исключением связанных с апатитом): 

– в рудах коры выветривания: TR2O3 – 2 652 тыс. т при среднем содержании TR2O3 1,2 %; 
Nb2O5 – 102,6 тыс. т при среднем содержании Nb2O5 0,1 %; Ta2O5 – 4,4 тыс. т при среднем 
содержании Ta2O5 – 0,003 %; 

– в плотных апатитовых TR2O3 – 1 010,8 тыс. т, Nb2O5 – 262,8 тыс. т, Ta2O5 – 10,1 тыс. т. 
По двум запроектированным рудникам «Южный» и «Северный» балансовые запасы, 

утвержденные ГКЗ СССР, следующие: 
– плотные руды + редкометально-апатитовые руды + апатитовые руды – 808 млн т, в них 

∑TR2O3 составляет 2,2 млн т и Nb2O5 – 291 тыс. т, Ta2O5 – 37 тыс. т; 
– руды коры выветривания – 49,1 млн т руды с запасами Р2О5 5,9 млн т и 151тыс. т ∑TR2O3. 
Для сравнения, на участке «Буранный» месторождения Томтор на государственный баланс 

поставлены запасы руды коры выветривания по категориям В+С1, предназначенные для открытой 
разработки по бортовому содержанию Nb2O5 3,5 % (!) с предельным коэффициентом вскрыши 
3,5 м/м в объёме около 1,2 млн т (в контуре проектируемого карьера с содержанием TR2O3 9,53 %). 

Кора выветривания. Коренные руды в основном перекрыты рыхлой апатитоносной корой 
выветривания площадно-линейного типа средней мощностью 66 м, иногда до 180 м, даже до 
300 м. 

Апатитовые руды являются составной частью карбонатитов. Бортовое содержание Р2О5 
составляет 2,5 % при 7,5 % в естественном залегании карбонатитов. Среднее содержание Р2О5 в 
карбонатитах – 4,3 %, в коре выветривания – 8 %. 

При выветривании карбонатитов апатит полностью сохраняется и накапливается в коре 
выветривания, однородной или смешанной с карбонатитами. Выделено 9 залежей 
апатитсодержащих карбонатитов. Мощность коры выветривания колеблется от нескольких до 300 
и более метров. Всего можно выделить пять зон, где кора выветривания развита наиболее 
интенсивно. Характерной особенностью коры выветривания Новополтавского месторождения 
является сохранность ее на месте образования. По морфологии выделены следующие типы 
апатитоносной коры выветривания: а) линзовидная, повторяющая форму тел карбонатитов; б) 
ограниченная от висячего и лежачего боков выдержанными контактами, соответствующими 
границам тел карбонатитов; в) верхняя часть коры выветривания, ограниченная выровненной 
погребенной дневной поверхностью; г) нижняя V-образная граница коры выветривания в 
соответствии с нижней границей зоны выветривания – рис. 1. 
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Рис 1. Морфологические особенности коры выветривания карбонатитов 

 
Руды апатита верхней части коры выветривания плотные. Содержание фосфорного 

ангидрида в коре выветривания зависит от его содержания в карбонатитах. Распределение 
фосфорного ангидрита в коре выветривания изменяется от неравномерного до равномерного, а в 
карбонатизированных сиенитах коры выветривания – весьма неравномерное. 

Руды коры выветривания в основном рыхлые, местами окремненные, слабо 
сцементированные вторичными фосфатами и карбонатами. 

При выветривании карбонатитов все карбонаты полностью разлагаются, апатит слабо 
изменяется и накапливается, все ниобаты, исключая колумбит, полностью разрушаются и 
превращаются в землистые разновидности, cконцентрированные в шламах. Содержание Р2О5 в 
коре выветривания карбонатитов колеблется в основном от 4 до 16 %, повышаясь до 24 % и более 
в коре выветривания карбонатизированных пород – 2,0-8,0 % (до 20 %). Сопутствующие 
компоненты в среднем на уровне содержания в коренных рудах: Nb2O5 – 0,1 %, Ta2O5 – 0,004 %, 
TR2O3 – 0,5 %, SrO – 0,29 %, ZrO2 – 0,08 %. По причине разрушения редкометальных минералов их 
извлечение из хвостов обогащения апатитовых руд коры выветривания не исследовано. 
Содержание основных компонентов приведено в табл. 1. 

Таблица 1 
 Содержание основных компонентов в рудах коры выветривания 

№№ 
п/п Компоненты Кора выветривания,% 

от до ср. 
1 Nb2O5 0,01 0,8 0,10 
2 Ta2O5 0,001 0,01 0,004 
3 TR2O3 0,01 2,1 0,50 
4 U > 0,001 0,036  
5 Th > 0,001 0,004  
6 SrO 0,1 0,40 0,29 
7 ZrO2 0,01 0,15 0,08/ 
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Минералогия коры выветривания изучалась в 1986 году [7]. Авторами диагностировано 
около 30 минералов. Преобладающими минералами являются каолинит, а также гидрослюда или 
вермикулит, горсейксит (водный фосфат алюминия), объединяющие Ba, Sr и Ca и REE, среди 
которых известны минералы группы крандаллита. Минералы группы крандаллита относятся к 
супергруппе алунита, характеризуются общей формулой AB3(XO4)2(OH)6, где A – это крупный 
катион (Na+, K+, Ag+, NH4+, H3O+, Ca2+, Ba2+, Sr2+, Pb2+, Ce3+ и другие редкоземельные 
элементы (REE)). Позицию B занимают Al3+, Fe3+, Cu2+ или Zn2+, а XO4 представляют PO4

3-, SO4
2-, 

AsO4
3-, которые могут замещаться CO3

2-, SbO4
3-, CrO4

2- и SiO4
2- [9]. Минеральный состав кор 

выветривания приведен в табл. 2. 
Таблица 2 

Минеральный состав коры выветривания Черниговского карбонатитового месторождения 
по [7] 

Нас больше всего интересуют минеральные виды, которые являются источником Nb2O5, 
Ta2O5, TR2O3, SrO, ZrO2. Как видно из табл. 2, такими минералами являются апатит, монацит, 
ферсмит, циркон для каолинитовой коры; апатит, монацит, колумбит, эшинит, бадделеит, циркон 

Тип коры Главные минералы Второстепенные 
минералы 

Редкие и акцессорные 
минералы 

Каолинитовый Каолинит 
Кварц 

Гематит 
Гетит 
Пирит 

Марказит 

Циркон 
Апатит 

Монацит 
Ферсмит 
Ильменит 

Рутил 

Горсейксит-
каолинитовый 

Каолинит 
Горсейксит 
Ильменит 
Гематит 

Гетит 
Сидерит 

Гидрослюда 
Полевой шпат 

Роговая обманка 
Апатит 
Пирит 
Кварц 

Магнетит 

Циркон 
Монацит 
Колумбит 
Эшинит 

Бадделеит 
Рутил 
Анатаз 

Гринокит 
Флюорит 

Каолинит-
вермикулит-

гидрослюдистый 

Вермикулит 
Гидрослюда 

Каолинит 
Апатит 

Полевой шпат 
Ильменит 
Гематит 

Гетит 
Магнетит 

Кварц 
Сидерит 

Барит 

Колумбит 
Ферсмит 

Примечание. Подчеркнуты минералы, на наш взгляд, ответственные за концентрацию 
Nb2O5, Ta2O5, TR2O3, SrO, ZrO2 в корах выветривания. 
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для горсейксит-каолинитовой коры;, апатит, колумбит, ферсмит для каолинит-вермикулит-
гидрослюдистой коры. Несомненно, основным источником в количественном выражении для REE 
является апатит, содержащий 0,5-1,0 % TR2O3, а также монацит. Содержание Nb2O5 (0,1 %), скорее 
всего, связано с минералами группы пирохлора и ниобатов с Са и ТR (эшинит, ферсмит); 
содержание Ta2O5 (0,4 %) определяется содержанием колумбита в коре; минерал циркон 
определяет содержание ZrO2; содержание урана и тория могут определяться наличием монацита 
или реликтами от разрушения пирохлоров с повышенным содержанием в коренных породах этих 
элементов [8]. 

Вне всякого сомнения, минералы коры выветривания карбонатитов Черниговского 
месторождения изучены еще недостаточно.  

В большинстве известных карбонатитовых массивов коры выветривания содержат 
минералы группы пирохлора, обычно измененные первичные пирохлоры с образованием 
псевдоморфоз бариевых разновидностей этой группы (типа пандаита). Вероятно, последний или 
подобный ему минерал группы пирохлора не был обнаружен в коре выветривания Черниговского 
массива из-за хрупкости этих минералов (были раздроблены при первичной обработке проб). 
Непонятно также, почему не был обнаружен цериевый фергусонит (довольно устойчивый минерал 
и характерный ниобат кальцит-доломитовых карбонатитов этого массива). Возможно его назвали 
эшинитом и/или ферсмитом, которые в целом являются редкими и второстепенными минералами 
в карбонатитах рассматриваемого массива. 

Примером детального изучения минералов коры выветривания может служить Томторский 
массив ультраосновных пород и карбонатитов. Согласно [9], в сравниваемом Томторском массиве 
«по всем породам развита кора выветривания, наиболее мощная сформировалась по карбонатитам, 
обогащенным фосфатами и редкоземельными элементами. Выделяются четыре горизонта (сверху 
вниз): каолинит-крандаллитовый, сидеритовый, гетитовый и франколитовый. Наиболее богатые 
руды представлены пластовой залежью, выполняющей впадины на «просевшей» коре 
выветривания карбонатитового массива. Руды тонкослоистые, криптозернистые, содержат Nb, Y, 
Sc и REE в высоких концентрациях (в среднем Nb2O5 – 4,5 %, REE2O3 – 7–10 %, Y2O3 – 0,75 %, 
Sc2O3 – 0,06 %). Наиболее богатые руды являются природным ниобиевым и редкоземельным 
концентратом. Суммарное содержание REE в некоторых горизонтах превышает 10 %» (стр. 38). 

Методы, которые позволили авторам [9]  детально исследовать основные минералы коры 
выветривания это: энергодисперсионная рентгенооптическая схема РФА-СИ в двух режимах 
первичного монохроматического излучения 33 кэВ, рентгенофлюоресцентный анализ на 
спектрометре ARL-9900XP, ThermoFisher Scientific (ИГМ СО РАН, рентгенофазовый анализ с 
использованием порошкового рентгеновского дифрактометра ARL X’TRA (ThermoFisher 
Scientific, Швейцария). метод просвечивающей электронной микроскопии, использование 
ультразвукового диспергатора. Изучены частицы микро- или наноразмеров. 

Предлагаемые варианты разработки месторождения 
Коренные руды. Согласно ТЭО проекта постоянных кондиций Новополтавского 

месторождения («Госгорхимпроект», 1990 г.), более экономичной является разработка 
месторождения подземным способом двумя рудниками от центра к периферии с поверхностным 
вскрытием снизу вверх с закладкой выработанного пространства (по отношению к разработке 
системами с обрушением). Такая система разработки позволяет сохранить ресурсы подземных вод 
в естественном состоянии и обеспечить ненарушенность сельскохозяйственных земель. 

Руды кор выветривания. Отработка руд коры выветривания планировалась на последнем 
этапе разработки месторождения, по завершению выемки коренных пород. 
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Вариант первоочередной открытой разработки коры выветривания был рассмотрен в ТЭД 
временных кондиций, где была показана убыточность такого варианта в базовых ценах по 
состоянию на 1984 год. 

В нашей стране отсутствует опыт разработки подземным способом руд коры выветривания 
Альтернативным представляется способ скважинной гидродобычи (СГД), сущность которого 
заключается в приведении рудной массы на месте залегания в подвижное состояние и выдачи ее в 
виде гидросмеси на поверхность через скважины одним из методов всасывания и подъема 
(элифтный, эжекторный, вихревой и пр.). Поднятая на поверхность рудная масса обогащается по 
схеме, разработанной для руды коры выветривания, добытой обычным способом. 

На сегодня в мире методом СГД разрабатываются месторождения фосфоритов, железных 
руд, бокситов, благородных металлов и неметаллов. Разработаны технологические схемы 
гидродобычного комплекса по добыче руд железа, бокситов, алмазов производительностью до 
450 тыс. т руды в год. Капитальные вложения, включающие приобретение оборудования и 
строительные работы, составляют $ 4 500 тыс., а себестоимость добычи руды в 4–5раз ниже по 
сравнению с подземным способом. 

Инвестиционная привлекательность Черниговского карбонатитового месторождения. 
Черниговское карбонатитовое месторождение является уникальным. Запасы редкометального 
комплексного концентрата из редкометально-апатитовых руд – 299,6 млн т. Если же решить 
вопрос о добыче редкометального и редкоземельного сырья из руд коры выветривания, то 
перспективы его освоения увеличатся в разы. 

Три крупных редкоземельных месторождения Восточного Приазовья – Азовское, 
Анадольское и Мазуровское – расположены относительно недалеко друг от друга и пригодны для 
создания промышленного регионального узла. Все они находятся на территории Донецкой 
области с хорошо развитой инфраструктурой (дороги, энергоснабжение, источники воды). Запасы 
трех месторождений следующие: 

– Азовское: ZrO2 – 550,0 тыс. т, REE усл. – 537,8 тыс. т (C1+C2); 
– Мазуровское: ZrO2 – 26 762,2 т, Nb2O5– 6 038,3 т, Ta2O5 – 202,5 т; 
– Анадольское: ∑TR2O3 – 14 230 т. 
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА 
ПРИКЛАДІ ЛЬВІВЩИНИ 

Блажиєвська О.А., en_loda@ukr.net, Мороз М.О., en_loda@ukr.net,  
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Іваніна Т.П., pek@loda.gov.ua,  
Львівська обласна державна адміністрація, м. Львів, Україна 

Бажання будь-якої країни бути максимально незалежною від імпорту первинних ресурсів є безумовно 
необхідним для її успішного розвитку. Але на шляху втілення цього бажання в життя стоїть багато перепон, для 
подолання яких недостатньо одних лише політичних та організаційних зусиль влади, але й потрібні значні кошти. 
Разом з пошуком коштів на вирішення цієї важливої проблеми необхідно зробити вірний вибір і направити кошти на 
пріоритетні стратегічні напрями та максимально використати інші (менш затратні) шляхи вирішення. Нижче 
приведена спроба вибору пріоритетів вирішення проблеми енергонезалежності шляхом реалізації інвестиційних 
проектів.  

INVESTMENT PROJECTS IN COAL INDUSTRY BY THE EXAMPLE OF 
THE LVIV REGION 

Blazhievskaya O., en_loda@ukr.net, Moroz М., en_loda@ukr.net,  
Loktev А., pek@loda.gov.ua, Romanyuk Ya., en_loda@ukr.net,  

Ivanina Т., pek@loda.gov.ua,  
Lviv oblast state administration, Lviv, Ukraine 

The desire of any country to be as independent as possible from the import of primary resources is indispensable for 
its successful development. But there are many obstacles to the realization of this desire in life, which is enough to overcome 
only the political and organizational efforts of the authorities, but also require significant funds. Together with finding a 
solution to this important problem, it is necessary to make the right choice and allocate funds to the priority strategic directions 
and make the most of other (less costly) solutions. The following is an attempt to choose the priorities of solving the problem 
of energy independence through the implementation of investment projects. 

З огляду на історичні традиції і наявну в Україні структуру розробки родовищ енергоносіїв 
одним зі шляхів вирішення цього стратегічного завдання став би розвиток вуглевидобувної галузі. 
Зокрема, за даними Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, 
загальні ресурси вугілля в Україні із заляганням до глибини 1500 м за різними оцінками 
становлять від 100 до 117,5 млрд т, близько половини з яких є підтвердженими (45–56 млрд т). В 
основному це кам’яне вугілля та антрацити різних видів – 92–94 % (з якого близько 2/3 – 
енергетичне, а близько 1/3 – коксівне), буре вугілля – 6–8 %. За аналітичними оцінками сумарний 
видобуток вугілля на діючих шахтах України, за зведеними даними вугільних підприємств, можна 
збільшити до 110 млн тонн на рік, а розвіданих запасів, за передбаченнями, стане ще на 400 років 
[1]. 

Проте події останніх років суттєво ускладнили, як розробку перспективних планів 
розвитку, так і поточну ситуацію у вуглевидобуванні. 

Як відомо, Україна володіє двома кам’яно-вугільними басейнами: Донецьким (Донбас), де 
зосереджено 92 % вугільних запасів України та Львівсько-Волинським – 8 % запасів вугілля (який 
в Західно-європейських країнах називають Люблінським) [2]. 

Проблеми галузі й турбота про стан вугільної промисловості поки що лише декларуються 
та обговорюються, проте ефективних практичних кроків у стратегії розвитку, оптимального 
оподаткування, стабілізації видобутку явно недостатньо. З одного боку, наче й розроблено 
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програми реформування та розвитку галузі, державну програму закриття нерентабельних шахт, 
програму соціального захисту шахтарів і членів їхніх сімей на державному та регіональному 
рівнях, але об’єктивні показники – обсяг видобутку вугілля, продуктивність праці, рівень безпеки, 
соціальний захист працівників свідчать, що криза галузі поглиблюється. Останніми роками 
загострилося питання забезпечення вугільної галузі новим технічним обладнанням, модернізації 
основних виробничих фондів. За останні 25 років у досліджуваному регіоні не збудовано жодної 
шахти, проте Червоноградський гірничопромисловий район має значні детально та попередньо 
розвідані поклади кам’яного вугілля.  

Шляхи вдосконалення функціонування вугільної галузі Львівсько-Волинського вугільного 
басейну ґрунтуються на таких засадах: економічно виправданому збереженні наявного 
виробничого потенціалу вугільної галузі за умов його оновлення й підвищення ефективності 
функціонування; раціонального використання природних запасів вугілля за рахунок докорінного 
технологічного оновлення виробництва; реальних можливостях вугледобувних підприємств та 
держави щодо фінансування розвитку галузі та його закріплення на державному рівні; адаптації 
вугледобувних підприємств до ринкових умов господарювання та створення дієвих правових умов 
для залучення недержавних інвестицій у розвиток галузі; структурних перетворень у галузі за 
рахунок чіткого розмежування функцій між суб’єктами управління на всіх ієрархічних рівнях; 
підвищення престижності та безпеки праці, соціального захисту працівників галузі. 

Враховуючи сьогоденну ситуацію, коли більшість вугледобувних шахт розташовані на 
непідконтрольній Україні території, з усіх можливих шляхів закупівлі вугілля необхідних марок, 
єдиним надійним, хоча і найдорожчим, залишається закупівля вугілля в далекому зарубіжжі:  
Австралії, В’єтнамі, Індонезії, Канаді, Колумбії, ПАР або США. Крім того, в кризові часи імпортні 
закупки допоможуть частково завантажити вітчизняні порти та надати людям роботу. Проте слід 
зазначити, що навіть за умов налагодження ритмічних поставок вугілля з-за кордону цей спосіб 
вирішення питання є тактичним та короткостроковим. Альтернативою закупівлям вугілля є 
переоснащення вітчизняних ТЕС з вугілля марок А та П на вугілля марок Г та Д [3].  Так, для 
прикладу, енергоблоки теплових електростанцій однієї з найбільших генеруючих компаній 
України ПАТ «Центренерго», в результаті успішного переобладнання з роботи на антрациті на 
вугілля газових марок, що видобувається в Україні, сьогодні працюють виключно на паливі марки 
«Г» [4]. 

Таким чином, можна буде розв’язати одразу кілька проблем. По-перше, збільшити 
енергетичну незалежність України за рахунок відмови від купівлі вугілля марок А та П на 
зовнішніх ринках. По-друге, переведення ТЕС на ті марки вугілля, що виробляють шахти 
Львівсько-Волинського регіону, сприятиме значному підвищенню ефективності їхньої роботи, 
оскільки збитковість шахт здебільшого пов’язана з недостатніми обсягами видобутку, які, у свою 
чергу, стримувалися відносно малими потребами енергогенеруючих компаній. По-третє, 
прибутково працюючі шахти разом зі збагачувальними фабриками і логістичними ланцюжками 
значною мірою сприятимуть поліпшенню соціально-економічної ситуації у Львівщині, де 
зайнятість населення традиційно становить чималу проблему. Проте це завдання не з простих і 
далеко недешевих. Навіть якщо залишити за лаштунками проблему переобладнання енергоблоків 
ТЕС, що саме по собі вже достатньо складно і економічно, і технологічно, стан самої вугільної 
галузі Львівщини  далекий від задовільного. Шахти Львівсько-Волинського басейну збудували в 
60-70-х роках минулого століття. На шахтах Львівсько-Волинського басейну і Червоноградській 
збагачувальній фабриці через відсутність відповідних коштів використовується застаріле 
технологічне обладнання. Це підвищує собівартість вугілля та обмежує можливості нарощування 
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його видобутку. 
Поряд з цим, керівництво галузі й уряд активно шукають засоби для покращення ситуації. 

Зокрема, найбільше вугледобувне підприємство у Львівській області ДП «Львіввугілля» 
намагається не лише вийти на рівень стабільної та вчасної виплати зарплатної плати шахтарям, а й 
перейти на беззбитковий режим. Для цього напрацьовані деякі шляхи в роботі підприємства. По-
перше, збільшення обсягів вуглевидобутку за рахунок модернізації шахт. По-друге, збільшення 
вартості вугілля. 02 травня 2018 р. Кабмін підвищив ціну на тонну вугілля майже на 260 грн – зі 
2325 грн/т (без ПДВ) до 2585,7 грн/т (без ПДВ). Це істотно позначиться на прибутках 
підприємства. По-третє, оптимізація різних показників (витрати електроенергії, транспортні 
витрати, оптимізація складу персоналу структурних підрозділів), тобто приведення їх до 
можливостей, які підприємство може  забезпечити.  

Додатковим стимулом для роботи шахтарів Львівщини і джерелом надії є той факт, що 
потенційні можливості Львівсько-Волинського вугільного басейну ще далеко не вичерпані. Поряд 
з енергетичним вугіллям шахти Західної України здатні видавати на-гора і цінне коксівне вугілля, 
значна частина покладів якого також залишилася на тимчасово окупованій частині Донбасу. 
Зокрема, у Львівсько-Волинському басейні виявлено Любельське та Тяглівське родовища 
коксівного вугілля, яке використовується в металургійному виробництві. Їхні балансові запаси 
становлять 1,1 млрд т. Питання про будівництво копальні на Любельському родовищі теж 
порушене, однак не реалізоване. У 2006 р. австралійське підприємство «Сі-Сі-Ай-Любеля» 
отримало дозвіл на користування надрами на полі шахти «Любельська» № 1–2 з видобутку 
коксівного вугілля. Реалізація проекту вимагає до $1 млрд інвестицій і дасть змогу забезпечити 
щорічний видобуток в області біля 8 млн тонн коксівного вугілля, його переробку та щорічний 
випуск біля 6 млн тонн високоякісного коксівного концентрату, створити більш ніж 3000 нових 
робочих місць та зробити ще один крок до енергетичної незалежності як Львівщини, так і держави 
в цілому. Планувалося ввести шахту в експлуатацію у 2014 р. Проте на сьогодні, за інформацією 
Львівської ОДА, цією фірмою ведуться роботи лише з проектування та підготовки до будівництва 
шахти. Проект повністю готовий, тож можна розпочинати будівництво шахти «Любельська» № 1–
2. Шахта має проектну потужність 5,2 млн т вугілля на рік і  4,2 млн т коксівного концентрату. 
Балансові запаси Тяглівського родовища становлять близько 300 млн т. Розвідане поле шахти 
Тяглівська № 1. По ній затверджено балансові запаси – 102,4 млн т. Також виявлено 
перспективний пласт V6 «Візейський» вугілля марки «Ж», яке може використовуватися в 
енергетиці та коксохімічній промисловості. Пласт залягає на глибині 680–710 м. Його запаси – 
близько 31 млн т. 

Підсумовуючи аналіз ситуації у вуглевидобувній галузі Львівщини, можна констатувати її 
складне економічне й технологічне становище. Проте гостра потреба нашої енергетики і 
промисловості у вугіллі, невизначеність у часі ситуації на Донбасі разом зі значними запасами 
Львівсько-Волинського вугільного басейну зумовлюють високу перспективність і доцільність 
подальшого розвитку вуглевидобутку у Львівській області.  

Враховуючи дефіцит коштів, нарощування власного видобутку і нарощування потужностей 
паливно-енергетичного комплексу повинно бути особливо обґрунтованим і виваженим. З огляду 
на сучасний світовий розвиток енерговиробництва, на шляху зміцнення енергетичної незалежності 
Україні, зокрема Львівщині, необхідно об’єднувати зусилля по залученню інвестицій з державами 
Європейського Союзу, США, Канади та іншими [5]. 
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МІНЕРАЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГЕОЛОГІЧНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ 
Матковський О.І., д. геол.-мін. наук, проф., mineral@franko.lviv.ua,  

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна 
Стисло проаналізовано роль Геологічної служби України у розвитку мінералогічних досліджень за 100-літній 

період її діяльності. Відзначено важливість створення УГК і його видання «Вісник Українського геологічного 
комітету» та внесок в перші десятиліття у розвиток мінералогії його засновників і перших діячів В. Лучицького, Б. 
Лічкова, В. Червінського, М. Безбородька, І. Гінзбурга і багатьох інших дослідників того часу. Активізація 
мінералогічних досліджень в Україні розпочалася в післявоєнні роки, особливо у другій половині ХХ ст. Одним із 
основних чинників такої активізації слугувала широкомасштабна діяльність виробничої Геологічної служби України, 
яка супроводжувалась відкриттям низки родовищ корисних копалин та виявленням основного першоджерела 
мінералогічної інформації, а також створення двох науково-дослідних Інститутів – УкрДГРІ та ІМР. Уже в перші 
десятиліття цього періоду налагоджується тісна співпраця геологічної служби з науковими установами АН і вишів 
України щодо спільних досліджень і публікацій, проведення нарад з різних проблем науки та виробництва. Коротко 
висвітлено найвагоміші здобутки представників геологічної служби у мінералогічних дослідженнях України, які 
пов’язані, головно, з науково-дослідними інститутами та окремими персоналіями, що згодом стали відомими 
науковцями і педагогами (О. Боборов, Л. Галецький, Д. Гурський, Е. Лазаренко, В. Мельничук, С. Нечаєв, Ю. 
Полканов) і опубліковані в низці монографічних праць та в наукових журналах геологічної служби «Мінеральні 
ресурси України» і «Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту». 

MINERALOGICAL RESEARCH OF THE GEOLOGICAL SURVEY OF 
UKRAINE 

Matkovskyi O. I., Dr. Sci. (Geol.-Mineral.), Prof., mineral@franko.lviv.ua,  
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine 

The role of the Geological Survey of Ukraine in the development of mineralogy during the 100-year period of its 
activity is briefly analysed. The creation of the Ukrainian Geological Committee (UGC) and its periodical «Bulletin of the 
Ukrainian Geological Committee» in 1918 was an important event. During the first decades, the founders and first leaders of 
the UGC, V. Luchytskyi, B. Liczkow, V. Chervinskyi, M. Bezborodko, I. Ginzburg and other researchers of the time played an 
important role in the development of mineralogy. Activation of mineralogical research in Ukraine began in the post-war years, 
and it was particularly productive in the second half of the twentieth century. One of the main factors of such activation was 
the large-scale activity of the Geological Survey of Ukraine. This activity was accompanied by the discovery of a number of 
mineral deposits and the primary source of mineralogical information. Two research institutes were created – the Ukrainian 
State Geological Research Institute (UkrSGRI) and the Institute of Mineral Resources. Since the beginning of the work of the 
UGC, close co-operation has been established with the scientific institutions of the Academy of Sciences and higher 
educational institutions of Ukraine on joint research and publications, holding conferences on various problems of science and 
production. The article summarizes the most significant achievements of representatives of the Geological Survey in the field 
of mineralogy of Ukraine. Many of them subsequently became famous scientists and educators – O. Bobrov, L. Galetskyi, D. 
Hurskyi, E. Lazarenko, V. Melnychuk, S. Nechaiev, Yu. Polkanov. Their mineralogical articles are published in the scientific 
journals of the Geological Survey of Ukraine – «Mineral Resources of Ukraine» and «Scientific Proceedings of UkrSGRI». 

Геологічна служба України започаткована 100 років тому з часу заснування в 1918 р. 
Українського геологічного комітету (УГК). Вона зазнавала досить частої реорганізації і за своє 
століття виросла у розгалужену систему виробничих і наукових установ та організацій, які на всіх 
етапах розв’язували складні завдання вивчення надр, розвитку геологічної науки і забезпечення 
народного господарства країни різноманітною мінеральною сировиною. Її вікова історії  й 
багатогранна діяльність висвітлена в ювілейному довіднику «Геологічній службі України – 100 
років» [1]. 

Геологічна служба України відіграє головну роль не тільки у розвитку геологічних, але й 
мінералогічних досліджень. Адже першоджерелом для останніх слугують перш за все матеріали 
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викриті в надрах Землі під час геолого-знімальних, пошукових, розвідувальних і експлуатаційних 
робіт підрозділами виробничої геологічної служби. Крім того, використання цих робіт 
супроводжується також і мінералогічними, геохімічними та петрографічними дослідженнями. 
Мабуть можна стверджувати, що активна діяльність виробничої геологічної служби є чи не 
найголовнішим чинником у розвитку, перш за все регіонально-мінералогічних досліджень та й 
мінералогії взагалі. 

З перших кроків своєї діяльності УГК працював у тісному зв’язку з науковцями заснованої 
в другій половині 1968 р. Української академії наук (УАН), першим президентом якої став наш 
співвітчизник академік В. І. Вернадський, та вишів України. Уже в 1919 р. Комітет започаткував 
свій друкований орган «Вісник Українського геологічного Комітету», в якому друкувалися і перші 
праці з мінералогії України. У 1923–1924 рр. було видано збірник про корисні копалини, куди 
увійшли: 1) Вугілля України (Б. Л. Лісков); 2) Графіти України (В. М. Чирвінський); 3) Каолінові 
родовища Подолії (А. Є. Зеленко); 4) Залізна руда Волині (С. І. Коклак); 5) Нікопольське родовище 
марганцю (М. В. Чорногорова); 6) Ртуть України (М. В. Ожегова). 

Досить значним є внесок у розвиток мінералогії в перші три десятиліття діяльності УГК її 
засновників та багатьох інших представників: В. І. Лучицький (ініціатор заснування Комітету і 
його перший голова) публікує монографії з петрографії Українського щита та Криму, результати 
досліджень каолінових родовищ України, мінералогічного аналізу третинних пісковиків і 
докембрійських овруцьких пісковиків; В. М. Чирвінський досліджує мінералогію фосфоритів 
(завершилися відкриттям нових мінералів – подоліту і курськіту), льодовикових відкладів та інших 
утворень; М. І. Безбородько вивчає петроґенезис Українського щита, польові шпати Волині, 
публікує підручник «Вивчення мінералів під мікроскопом» (1937), І. І. Гінзбург друкує праці 
присвячені каоліну і генезису глин, кварцовим скляним піскам, плавковому шпату, нікель-кобальт-
вадів; Р. Р. Виржиківський започатковує вивчення мінералогічних кір звітрювання; досліджує 
родовища гіпсу, целестину, кременів, цементної сировини; здійснює доповнення до монографії В. 
С. Малишевої «Глауконит и глауконитовые породы Европейской части СССР» (1930). М. 
Світальський вивчає мінералогію і петрографію залізних руд Криворізького басейну є основним 
автором монографії «Железорудные месторождения Кривого Рога» (1932); Є. Є. Захаровим за 
участю геологів Микитівського ртутного комбінату виконана робота по детальному вивченню 
Микитівського родовища і опублікована монографія «Структура рудного поля: минералогический 
состав и генезис Никитовского месторождения в Донецком бассейне» (1940). 

Широкомасштабні мінералогічні дослідження в Україні розпочалися в післявоєнні роки, 
особливо в другій половині ХХ ст. В історії мінералогії України вони виділені (В. Павлишин, О. 
Матковський, 2016) в четвертий період під назвою «Всебічний розвиток мінералогії в Україні – 
золотий вік (1940–1990)». Одним з важливих чинників такого розвитку мінералогічних досліджень 
в цей період слугувала широкомасштабна діяльність виробничої геологічної служби України, яка 
супроводжувалася відкриттям низки родовищ корисних копалин в тому числі і унікальних та 
виявленням основного первинного джерела мінералогічної інформації. Внесок геологічної служби 
у розвиток мінералогії цього періоду був беззаперечно великим і її діяльність в цей час, очевидно, 
теж можна віднести до золотого віку. 

Уже в перші десятиліття цього періоду в Геологічній службі України створюється два 
науково-дослідних Інститути – Український державний геологорозвідувальний інститут 
(УкрДГРІ) та Інститут мінеральних ресурсів (ІМР), діяльність яких висвітлюється в окремих 
публікаціях [2, 4]. 
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В цей період налагоджується тісна співпраця виробничої геологічної служби з науково-
дослідними установами АН і вишів України та за її межами, а також з науковими товариствами – 
Львівським геологічним та Українським мінералогічним. Ця співпраця стосувалася спільних 
досліджень і публікацій, проведення науково-практичних нарад з різних проблем геологічної 
науки та виробництва. В самій Геологічній службі України поряд з виробничою діяльністю 
проводяться і наукові дослідження. Вони переважно здійснюються спеціальними тематичними 
підрозділами, а також тісно пов’язані з виконанням госпдоговірних робіт науковими установами 
під час проведення геолого-знімальних, пошукових, геологорозвідувальних і експлуатаційних 
робіт. 

Найвагоміші здобутки представників геологічної служби у мінералогічних дослідженнях в 
Україні цього періоду пов’язані з науково-дослідними інститутами та окремими персоналіями, що 
згодом деякі з них стали і відомими науковцями та педагогами. Найбільший мінералогічний 
доробок належить ІМР (з 2000 р. Кримське відділення УкрДГРІ), який уже до 70-х років ХХ ст. [3] 
став крупним науковим центром мінералогічних досліджень, оснащеним сучасним обладнанням 
(апаратура для рентгенографічних аналізів, ІЧ та ЕПР спектрографів, електронної мікроскопії 
тощо). Основні напрями робіт стосувалися прикладних (технологічних й прогнозно-пошукових) 
питань, генетичної мінералогії і удосконалення методів досліджень та розробки нових способів 
аналізу і пошуків корисних копалин. Початково основна тематика мінералогічних досліджень 
торкалася тільки Криму і головна увага приділялася залізним рудам, соляним озерам, 
магматичним породам. Перші підсумки робіт були узагальнені в монографіях: «Минералогия 
железорудной формации Керченского бассейна» (Ю. Ю. Юрк, Е. Ф. Шнюков, Ю. С. Лебедев, О. Н. 
Кириченко, 1960), «Вулканізм Горного Крыма» (В. И. Лебединський, Н. Н. Макаров, 1962), 
«Минералогия, геохимия и условия формирования донных отложений Сиваша» (М. Ф. Сташук и 
др., 1964). 

В наступні десятиліття в ІМРі розширюються дослідження майже по всіх регіонах України і 
торкаються різних видів твердої мінеральної сировини. Уже з моменту створення співробітники 
Інституту працюють над мінералого-технологічним вивченням і оцінкою промислових перспектив 
нових залізорудних родовищ УЩ і родовищ мангану Південно-Української марганцевої рудної 
провінції  (Ю. С. Лебедєв, С. І. Кирикилиця, В. Г. Плавшудін, В. С. Пономарьов та ін.), над 
активним мінералого-технологічним дослідженням титано-цирконієвих розсипищ, в яких уже в 
1963 р. на Самотканському родовищі були виявлені алмази (Ю. О. Полканов, І. Кашкаров). З цього 
часу починаються надзвичайно різноманітні мінералогічні дослідження з проблем алмазоносності, 
включаючи розробку технології видобування і методів вилучення дрібних алмазів (Ю. О. 
Полканов, Г. К. Єрьоменко), широкомасштабні пошукові роботи із застосуванням піропового 
картування (О. П. Бобрієвич, Г. І. Смірнов, М. Головко, О. Тарасюк та ін.), детальне вивчення 
властивостей алмазу і установлення його імпактної чи кімберлітової природи (Ю. О. Полканов, Е. 
Г. Єрьоменко, Є. П. Гуров, О. Ю. Палкіна, І. С. Палкін, О. І. Тищенко, О. Я. Хренов та ін.). 

Мінералогію золотоносних руд вивчали у різний час під керівництвом Ю. О. Аверіна, В. В. 
Грицик, В. В. Шехоткін, Т. О. Любарська, В. В. Ширкунов, Н. Я. Ященко, О. В. Артеменко, В. М. 
Артеменко, І. В. Носальська, О. М. Черніцина та ін. Детальні мінералого-петрографічні 
дослідження сприяли виявленню геолого-генетичних чинників локалізації золотого зруденіння, 
були побудовані геолого-генетичні моделі родовищ, відкриті перспективні рудо прояви; 
створенню екологічно чистих методів, які поєднують традиційні прийоми з біофлотацією або 
біовилуговуванням для збагачення руд, що містять тонкодисперсне золото, благородні і кольорові 
метали, а також ртутних і піритових руд. 

97



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

Багатогранним є внесок науковців ІМРа у мінералогічному вивченні різноманітної 
неметалевої сировини: каолінів і вогнетривких глин бентонітів, польовошпатових пегматитів, 
солей, фосфоритів, самородної сірки, флюориту, цеолітів, давсоніту (В. В. Байракові, Ю. М. 
Брагін, А. Т. Дворніков, Л. П. Кириченко, В. І. Лебединський, О. І. Отрешко, І. Прохоров, В. 
Супричов та ін.), ґрунтовне мінералого-технологічне дослідження алунітових руд (Ю. А. Лейє, М. 
А. Китченко, А. К. Авгітов та ін.). Надзвичайно важливі мінералого-технологічні дослідження 
присвячені відходам переробки мінеральної сировини, зокрема, червоним шлакам – відходам 
переробки бокситів на глиноземному Миколаївському заводі (Т. Добровольсьа, Р. Попов, С. 
Лапшина, Т. Пономарева та ін.). 

Кримські мінералоги чимало зробили у вивченні комплексних апатит-титанових і апатит-
рідкісноземельних руд УЩ (І. С. Кашпаров, С. І. Кирикилиця, Є. Я. Марченко, С. О. Тихонов та 
ін.), здійснювали науковий супровід геологорозвідувальних робіт з розширення і створення 
мінерально-сировинної бази рідкісних і рідкісноземельних металів, який включав глобальне 
вивчення речовинного складу руд і продуктів їх збагачення (Г. Н. Єрьоменко, Є. Я. Марченко, Р. 
К. Овчаренко та ін.). 

Результати вище наведених досліджень кримських мінералогів висвітлені в сотнях 
статейних публікацій, в десятках захищених кандидатських і докторських дисертаціях і 
монографічних зведень, в матеріалах науково-практичних конференцій («Судакські геологічні 
читання» та ін.). Співробітниками ІМРа відкрито два нові мінерали, затверджені КНМ ММА 
(симферит, ханнешит) та один мінеральний рідновид – Та-ферміт, виявлено чотири перших 
знахідки в СРСР та 38 перших знахідок в Україні, з яких 12 належать Є. Марченку, 10 – А. 
Тищенку. 

В УкрДГРІ мінералогічні дослідження мали підпорядковане значення у Львівський період 
його діяльності [4], вони супроводжували літолого-стратиграфічне і геохімічне вивчення 
нафтогазоносних відкладів (М. Бобровник, С. Восненчук, Є. Вульчин, Л. Габінет, В. Глушко, Г. 
Досін, В. Іванишин, О. Лукіна, Н. Ординська, О. Самарська, О. Ткаченко, Я. Юркевич та ін.), а в 
Київський період [1] науково забезпечували, в тому числі і частково мінералогічно, супровід на всі 
види корисних копалин, який висвітлено переважно на сторінках новоствореного наукового 
журналу «Збірник наукових праць Українського геологорозвідувального інституту» (О. Бобров, В. 
Гулій, М. Лебідь, Б. Малюк, С. Нечаєва та ін.). 

Досить значним є внесок у розвиток мінералогії в Україні окремих персоналій геологічної 
служби. Серед них багато стали відомими науковцями і педагогами, кандидатами і докторами 
наук, авторами і співавторами низки публікацій, в тому числі і монографічних праць, як власне 
мінералогічного, так і спорідненого з мінералогією спрямування. Всіх їх, звичайно, не 
перерахувати. Назву найвідоміших (крім уже названих вище дослідників ІМРа): О. Бобров, А. 
Василенко, І. Василишин, Л. Галецький, С. Гурський, Р. Довгань, В. Зайцева, О. Заріцький, Л. 
Ісаков, В. Кардаш, В. Кічурчак, Я. Косовський, Е. Лазаренко, М. Лебідь, О. Лисенко, С. Металіді, 
В. Металіді, В. Мельничук, С. Нечаєв, В. Панченко, Л. Приказчиков, В. Приходько, В. Сукач, С. 
Стрекозов, В. Шклянка та багато, багато інших. Більшість з них є авторами і співавторами 
численних статейних публікацій на сторінках створеного в 1994 р. Геологічною службою України 
наукового журналу «Мінеральні ресурси України» (на його сторінках публікуються і власне 
мінералогічні праці, головно, практичного спрямування), численних монографічних праць 
регіонально-мінералогічного спрямування (Е. Баришніков, Л. Галецький, О. Заріцький, Я. 
Косовський, П. Лавриненко, Е. Лазаренко, С. Металіді, С. Нечаєв); з проблем золотоносності та 
алмазоносності (О. Бабинін, О. Бобров, Ю. Гейко, Д. Гурський, М. Лебідь, В. Приходько та ін.), 
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екологічного, економічного і медичного спрямувань (Г. І. Рудько зі співавторами), а також низки 
геолого-економічних оглядів геоінформу на графіт, каолін, магнезит і талько-магнезит, срібло, 
свинець, цинк, сірка самородна, цирконій і гафній, золото, берилій, калійні солі (Я. Т. Білоус, В. П. 
Бордюков, Л. С. Бочай, В. Д. Сальников, Ю. М. Третьяков).  

Унікальними є видання з досить важливою і цікавою мінералогічною інформацією 
підготовлені за участю великої кількості працівників геологічної служби: Атлас «Геологія і 
корисні копалини України» (гол. ред. Л. С. Галецький, 2001; провідні автори В. М. Бєланов, В. О. 
Слєднєв, В. А. Косовська, В. М. Соловицький, Л. В. Бочай, В. Я. Веліканов) та його англійська 
версія видана університетом Торонто (Канада) у 2007 р., двохтомне монографічне зведення 
«Металічні і неметалічні корисні копалини»: Т. 1 «Металлические полезные ископаемые» (науч. 
ред. Н. П. Щербак, А. Б. Бобров, 2005, укр. вид. 2006); Т. 2 «Неметалічні корисні копалини» (наук. 
ред. М. П. Щербак, С. В. Гошовський, 2006) автори геологічної служби Д. С. Гурський, В. І. 
Калінін, С. В. Нечаєв, А. У. Бакаржієв, М. І. Лебідь, О. Ф. Маківчук, Ю. Г. Третьяков; чотири томи 
книг «Геологічні пам’ятки України» (за ред. В. І. Калініна і Д. С. Гурського, 2006, 2007, 2009, 
2011), монографія «Концептуальні засади державної мінеральносировинної політики щодо 
використання важливих для економіки країни корисних копалин (Д. С. Гурський), а також 
матеріалів деяких науково-практичних конференцій: Судакські геологічні читання, 
«Надрокористування в Україні. …» та ін. 

На завершення відзначимо, що у ДНВП «Геоінформ України» зберігаються близько 55 000 
геологічних звітів [1], в яких міститься досить значна мінералогічна інформація за результатами не 
тільки мінералогічних, але й петрографічних і геохімічних досліджень. Вона, звичайно, частково 
використана в опублікованих працях переважно на сторінках журналу «Мінеральні ресурси 
України», але значна її частина особливо секретної тематики потребує ще свого вивчення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГАЗОНОСНОСТІ ВЕРХНЬОБАДЕНСЬКИХ ВІДКЛАДІВ 
ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ БІЛЬЧЕ-ВОЛИЦЬКОГО 

НАФТОГАЗОНОСНОГО РАЙОНУ 
Дучук С.В.1, duchuk@ukr.net,  

Старинський В.О.2, с. н. с., vikstar.ukrdgri@gmail.com,  
 Хавензон І.В.3 , к. геол.-мін. н., член кор. УНГА,  irinahava@gmail.com,  
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2 – Український державний геологорозвідувальний інститут, м. Київ, Україна, 
3 – Українська нафтогазова академія, м. Київ, Україна 

Проаналізовано особливості газоносності верхньобаденських відкладів Більче-Волицького НГР. Виконано 
переоцінку прогнозних ресурсів верхньобаденських відкладів методом «еталонних ділянок». Станом на 01.01.2016 
року початкові сумарні ресурси вільного газу (ПСР) верхньобаденського комплексу визначені у 36,3 млрд м3, з яких 
48 % припадає на нерозвідані ресурси. Подальші перспективи верхньобаденського газоносного комплексу 
пов’язуються з «нетиповими» для регіону пастками, зокрема з внутрішньо чохольними, безкореневими структурами. 
Не дивлячись на певні ризики інвестиції в освоєння «нетипових» перспективних об’єктів економічно привабливі. 

FEATURES GAS-CONDITION OF UPPER-BAND CONTAINS OF THE SOUTH-
EASTERN PART OF BILICO-WOLICE NAFTA-GAS DISTRICT DISTRICT 

Duchuk S.1, duchuk@ukr.net,  
Starynskui V.2, Senior fellow, vikstar.ukrdgri@gmail.com 

Havenzon I.3, Cand. Sci. (Geol.-Mineral.), corres. member of UOGA, irinahava@gmail.com, 
Tsikhon T.2, junior research fellow, ttsikhon@gmail.com,  

1 – Western Ukrainian Geophysical Exploration Expedition, SE «Ukrgeophysics», Lviv, Ukraine, 
2 – Ukrainian State Geological Research Institute, Kyiv, Ukraine, 

3 – Ukrainian Oil and Gas Academy, Kyiv, Ukraine 
In this research the peculiarities of the gas content of the Upper Badenian deposits of Bilche-Volytsky NGP are 

analyzed. By the «reference areas» method a revalution of the Upper Badenian deposits forecast resources have been carried 
out. At for 01.01.2016 the total initial resources of the Upper Badenian Complex’s free gas (DBP) were determined at 36.3 
billion m3 of which 48 % accounted for undisclosed resources. The further perspectives of the Upper Badenian gas – bearing 
complex are associated with «non-typical» traps for the region, in particular with apomorphic, non-root structures. In spite of 
certain risks, it is still economically attractive to invest in the development of «non-typical» promising objects. 

Більче-Волицький нафтогазоносний район (НГР) (площа 47,7 тис. км2) розташований в 
зовнішній частині Передкарпатського прогину (Самбірська та Більче-Волицька структурно-
фаціальні зони). 

Промислова нафтогазоносність Більче-Волицької НГР пов’язана з однойменною 
тектонічною зоною, а в північно-західній частині також з її платформною основою. До 2018 року в 
НГР було відкрито 67 родовищ, з яких 58 газових, 7 газоконденсатних, 1 нафтогазове та 1 нафтове. 
За розмірами початкових балансових запасів газу серед родовищ 3 великих та 6 середніх. 

Платформна основа Більче-Волицької зони моноклінально занурюється під Самбірську 
зону, яка ускладнена системою повздовжніх, поперечних та діагональних розломів та сильно 
розмита.  

Системою повздовжніх розломів Більче-Волицька зона розділяється на три підзони: 
Крукеницьку, розташовану в крайній північно-західній частині зони між Самбірським покривом та 
Краковецьким розломом; Косівсько-Угерську, що займає середнє положення та простягається 
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майже на 300 км між кордонами з Польщею та Румунією, через всю Більче-Волицьку зону, 
обмежену із заходу Краковецьким розломом та Самбірським покривом, зі сходу – Городоцько-
Калусько-Старожинецькою системою  розломів; Івано-Франківську, розташовану в південно-
східній частині зони, обмежену із заходу Городоцько-Калусько-Старожинецькою системою 
розломів та із сходу межею Східно-Європейської платформи. 

В Більче-Волицькій зоні відокремлені два різновікові моласові прогини, Угерсько-
Крукенецький (баден-сарматський) на північному-заході та Косівський (баденський) на 
південному-сході, які розділені Івано-Франківським поперечним палеопідняттям (за даними В. 
Бурова, І. Вишнякова, 1986 р.). 

Баденський прогин розташований в південно-східній частині Косівсько-Угерської та Івано-
Франківській підзонах. Прогин виповнено піщано-глинистою товщею (косівська світа), 
сформованою в умовах морської трансгресії і складеною переважно монотонним чергуванням 
карбонатних сірих та темно-сірих глин із лінзами та прошарками алевролітів, пісків та пісковиків 
товщина ми від перших сантиметрів до 40 м. 

Завершують розріз відкладів верхнього бадену ковалівські верстви, складені переважно 
мілководною сильно опрісненою дельтовою фацією, жовтувато-сірими глинами з прошарками і 
пластами бурого вугілля (0,1–2 м), пісковиками та конгломератами (пістинськими). 

Товщини косівської світи зростають у південно-західному напрямку і досягають 3000 м. 
Загальна кількість пісковиків у її розрізі10 – 20%. Чіткі горизонти – репери відсутні. Тому 
структурні побудови переважно носять фрагментарний характер. Закономірності просторового 
поширення прошарків та лінз пісковиків і алевролітів не з’ясовані. Більш-менш витримані в плані 
горизонти пісковиків простежені лише в нижній частині косівської світи та в її покрівлі. Фізичні 
параметри колекторів косовської світи загалом характеризуються достатньою ємністю критичне 
значення проникності для колекторів прийняті 0,06 × 10-3 мк м3, нижня межа пористості – 10 %. 
Мінімальні ефективні товщини пласта, з якої можуть працювати ГДС становить 0,7 м. 

До 2018 року в південно-східній частині НГР відкрито 17 родовищ, газоносність яких 
пов’язана з верхньобаденськими відкладами. На трьох з них (Кадобнянське, Косівське, 
Чорногузьке) поклади газу виявлені також в сарматських відкладах. Станом на 1.01.2016 року на 
зазначених 17 родовищах початкові балансові запаси газу становили 18,695 млн м3, з яких 32 % 
вже було видобуто. 

Продуктивні горизонти залягають на глибині від 100 м (Косівське родовище) до 1520 м 
(Яблунівське родовище), переважно на глибинах близьких до 1 км. Виключенням є 
Богородчанське родовище, де поклади газу пов’язані з глибиною до 2,2 км. 

Типи покладів газу – пластові склепінні, тектонічно та літологічно екрановані, літологічно 
обмежені, комбіновані. Пов’язані вони як зі склепіннями структур, так із їх периферійними 
частинами та окремими тектонічними блоками. 

Режим покладів – газопружній. Пластові тиски, зазвичай, дорівнюють 0,8–0,9 від 
гідростатичних. Це можливо обумовлено тим, що поклади газу у косівській світі перебувають у 
процесі формування у верхній зоні протокатагенезу. 

Газ верхньобаденських покладів на 96–98 % складений вуглеводнями, серед яких переважає 
метан (90–94 %), вміст етану змінюється від 0,14 до 1,11 %, бутану – до 2,08 %, пентан + вищі – до 
1,47 %. З невуглеводневих компонентів присутні вуглекислий газ (0,04–3,1 %) та азот (1 – 8,72 %). 

Пластові води верхньобаденських відкладів хлоркальцевого типу з густиною 1,028–1,13 г/л 
та мінералізацією 99–149 г/л. Коефіцієнт метаморфізації високий (0,8–0,88). Висока мінералізація 
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та метаморфізація пластових вод свідчить про високу гідрогеологічну закритість надр та 
відсутність зв’язку з зовнішніми джерелами пластової енергії. 

Наведені факти свідчать, що швидше за все, поклади газу у верхньобаденських відкладах 
ще перебувають в процесі формування в зоні генерації газів. 

Промислова газоносність встановлена лише на 40 % території поширення 
верхньобаденського літолого-стратиграфічного комплексу (ЛСК). 

10 родовищ розташовані у вузькій смузі, що  прилягає до Самбірського покриву, решта 
знаходиться на відстані понад 20 км від його фронту. 

Західноукраїнська геофізична розвідувальна експедиція на Північночорногурзькій площі 
для виявлення структур верхньобаденських відкладів на глибинах до 2 км застосовували методику 
30-тикратного простеження відбиваючих границь з вибуховими збудженнями енергії у шпурах з 
кроком спостереження 10 м. Завдяки цьому у середній частині косовської глинистої товщі вдалося 
закартувати ряд внутрішньо чохольних, без кореневих структур, формування яких перш за все 
обумовлено палеогеографічними чинниками. Очікується, що подібні структури поширені по всій 
території верхньобаденського газоносного літологостратиграфічного комплексу (рис. 1). 

 
Рис. 1. Сулівська структура Чеканської площі (Північно-Чорногузька ділянка) 
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Остання офіційна оцінка прогнозних ресурсів верхньобаденського комплексу була 
виконана способом на «усереднену структуру». На 01.01.2004 року початкові сумарні ресурси 
(ПСР) цього комплексу були оцінені у 29 млрд м3, нерозвідані (класи 333+334) у 14 млрд м3. 

Оцінка прогнозних ресурсів через «усереднену структуру» більш надійна для значних за 
площею, добре вивчених територій та нафтогазоносних комплексів. Для оцінки ресурсів слабо 
вивчених територій, де розвинуті «нетипові» газоперспективні об’єкти, цей спосіб є ненадійним, 
передовсім через брак відповідної статистичної бази. 

Понад 50% території розповсюдження верхньобаденського нафтогазоносного комплексу 
практично не вивчено сучасною сейсморозвідкою. Тому для оцінки його прогнозних ресурсів 
станом на 01.01.2016 року було обрано спосіб «еталонних ділянок». Всього виділено 5 таких 
ділянок загальною площею 604 км2 (13 % від загальної), на яких розташовано 13 родовищ з ПСР – 
11,1 млрд м3, з яких вже видобуто 5,92 млрд м3 газу (48,8 %). 

За особливостями геологічної будови платформної основи по підошві верхньобаденського 
комплексу виділено 6 розрахункових ділянок. 

Підрахунковий план ПСР верхньобаденського газоносного комплексу наведено на рис. 2. У 
розподілі щільностей ПСР на території спостерігається певна закономірність. Найбільш висока 
вона на Гринівській еталонній ділянці (28 млн м3/км2), від якої поступово зменшується в південно-
східному та східному напрямках. 

 
Рис. 2. Підрахунковий план ПСР верхньобаденського газоносного комплексу Більче-

Волицького НГР (В. Старинський, УкрДГРІ, 2016 р.) 
 
За результатами переоцінки ресурсів станом на 01.01.2016 року способом «еталонних 

ділянок» ПСР верхньобаденського газоносного комплексу оцінені у 36,3 млрд м3, з них 
нерозвіданих ресурсів 17,5 млрд м3. Тобто, в порівнянні з оцінкою на 01.01.2004 року ПСР зросли 
на 26 %, а нерозвідані ресурси на 35 %. Суттєво також змінився і розподіл нерозвіданих ресурсів 
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по території: понад 50 % їх припадає на слабо вивчену частину, де прогнозується розвиток 
нетипових пасток. В зв’язку з цим, особливого значення набуває якість підготовки таких пасток 
під пошукове буріння. 

Набутий за останні роки досвід свідчить, що пошуки та підготовка об’єктів на кожному 
стратиграфічному рівні потребує окремої системи збуджень, спостережень та спецобробки 
сейсмічних матеріалів. При виконані сейсморозвідки не бажано поєднувати вирішення 
різнопланових завдань. 

Зважаючи на конкретні сейсмогеологічні умови верхньобаденської газоносної товщі 
особливі надії пов’язуються з апробацією методики сейсмолітмологічного аналізу, за допомогою 
програмно-методичних комплексів «Сейсмоцикліт» і «АЧХС» (амплітудно-частотна 
характеристика середовища) та на рис 3 представлено фрагменти часового (а), 
сейсмолітмологічного (б), АЧХС (в) розрізи на профілі 95 75 57/07 відпрацьованим ЗУГРЕ, за 
замовленням ПАТ «Газінвест» у верхньобаденських відкладах в південно-західній частині 
Хімчинської структури (ПК 07550-08250). Виявлена розущільнена зона яка представляє 
пошуковий інтерес. Отримані результати свідчать, що зони розущільнення порід у 
верхньобаденських відкладах швидше за все мають мозаїчний характер.  

 
Рис. 3. Фрагменти часового (а), сейсмолітмологічного (б) і АЧХС (в) розрізів профіля 95 

75 57/07 Хімчинської площі 
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В останні роки матеріально-технічна база комерційних організацій, що ведуть ГРР та 
розробку родовищ в південно-східній частині Більче-Волицького НГР, суттєво покращилася. 
Застосування мобільних бурових верстатів значно прискорило і здешевило розвідку родовищ. 
Застосування канадської технології при розробці Дебеславецького газового родовища дозволило 
прискорити та зробити рентабельною за існуючих умов надрокористування освоєння навіть дуже 
дрібних за запасами родовищ. 

За результатами ГЕО, не дивлячись на певні економічні ризики, інвестиції в освоєння 
описаних нетипових перспективних об’єктів є економічно привабливими. Розробка цих ресурсів є 
рентабельною і дозволить отримати позитивний економічний ефект. 

Особливого значення освоєння газових ресурсів верхньобаденського ЛСК набуває для 
газопостачання місцевого рівня в густонаселених районах Івано-Франківської та Чернівецької 
областей. 
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УДК 621.002.68  

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРІД ШАХТНИХ ВІДВАЛІВ ЯК 
ПЕРСПЕКТИВНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Волошин П.К.1, к. геол-мінер. н., доцент, petro.woloshyn@gmail.com,  
Кремінь Н.Ю.1, к. геогр. н., nadiya.kremin@lnu.edu.ua,  

Книш І.Б.1, асистент, olando@ukr.net,  
Нікішкін К.П.2, директор, rawterrikon@gmail.com,  

1 – Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет, м. Львів, Україна,  
2 – ТОВ «Екоенергоресурси», Львів, Україна 

Проведено комплексний інженерно-геологічний аналіз порід відвалу шахти «Нововолинська № 6» (Львівсько-
Волинський кам’яновугільний басейн, Україна). Відібрано серію зразків порушеної структури з різних глибин, 
включаючи негорілі та горілі відміни. Визначено показники вологості, щільності, пластичності, пористості, 
коефіцієнта водонасичення, гранулометричного складу, міцнісних та деформаційних властивостей порід, що 
складають тіло досліджуваного шахтного відвалу. Проведено оцінку щодо можливості використання відходів 
вуглевидобутку у будівельній галузі. 

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ROCK DUMPS AS 
PROMISING RAW MATERIALS OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

Voloshyn P.1, Cand. Sci. (Geol.), Assoc. Prof., petro.woloshyn@gmail.com,  
Kremin N.1, Cand. Sci. (Geogr.), nadiya.kremin@lnu.edu.ua,  

Knysh I. 1, assistant, olando@ukr.net,  
Nikishkin K.2, director, rawterrikon@gmail.com,  

1 – Ivan Franko Nacional University of Lviv, Geology Faculty, Lviv, Ukraine,  
2 – LLC «Ecoenergoresursy», Lviv, Ukraine. 

Complex engineering-geological analysis of rocks of the dump of the mine Novovolinsk № 6 (Lviv-Volynsky Coal 
Basin, Ukraine) was conducted. The series of samples of broken structure from different depths, including non-burned and 
burned-out ones were selected. The indexes of humidity, density, plasticity, porosity, the coefficient of water saturation, 
granulometric composition, strength and deformation properties of rocks forming the body of the investigated mine dump are 
determined. An assessment was made on the possibility of using coal mining waste in the construction industry. 

Загальновідомо, що відходи вуглевидобутку, заскладовані на поверхні землі не лише 
займають величезні площі та виводять з господарського вжитку сільськогосподарські угіддя, але й 
створюють потужний вплив практично на усі складові довкілля. Серед екологічних проблем, що з 
ними пов’язані, слід назвати забруднення атмосфери, ґрунтового покриву, поверхневих і 
підземних вод, зміну природних ландшафтів; збільшення захворюваності місцевого населення 
раковими та легеневими захворюваннями та ін. Часто ці відвали мають тенденцію до 
самозаймання та поширення летких полютантів практично у всі компоненти геосфери. Процес 
вигорання залишків вугілля у відвалах може тривати кілька десятиліть. Самі породи суттєво 
змінюються під впливом фізичного та хімічного звітрювання. Навіть після припинення розробки 
корисних копалин відвали, як відходи гірничодобувної галузі продовжують негативно впливати на 
стан довкілля [2, 11].  

Вагомими способами покращення даної ситуації є консервація, утилізація та рекультивація 
таких насипів. Наприклад, окремими фахівцями пропонуються методи фіторекультивації шляхом 
збільшення родючого потенціалу породи териконів і відвалів за мінімальних витрат [1].  

На сьогодні, економічно доцільним можна назвати і використання відходів гірничодобувної 
галузі шляхом вилучення корисних компонентів (германій, скандій, галій тощо) з порід відвалів у 
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разі, якщо їхній вміст перебільшує кларкове число [12]. Цікавим для енергетичної галузі є 
можливість отримання різного за якістю і енергетичною цінністю палива з негорілих породних 
відвалів [8, 9, 11]. 

Одним із дієвих способів ревіталізації території шахтних відвалів є також використання 
порід, що їх складають, у виробництві будівельних матеріалів та під час проведення дорожньо-
будівельних робіт [9]. Зокрема відходи гірничодобувної промисловості цілком придатні для 
виготовлення наповнювачів бетону, в’яжучих матеріалів, цегли, черепиці, вуличних, тротуарних 
та інших покриттів, для виробництва мінеральної вати, при зведенні дамб, підпірних споруд, 
хвостосховищ тощо. 

Метою досліджень була оцінка складу і фізико-механічних властивостей порід відвалів, як 
перспективної сировини для використання у будівельній промисловості. У цьому напрямі 
викладачі кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного 
університету імені Івана Франка співпрацюють з ТОВ «Екоенергоресурси», що проводить 
дослідно-промислову розробку відвалів шахт з метою геологічного вивчення та випробування 
технологій збагачення отриманих матеріалів з подальшим використанням у галузях будівництва, 
сільському господарстві тощо.  

У якості об’єкта спеціальних інженерно-геологічних досліджень вибрано породи відвалу 
ліквідованої шахти «Нововолинська № 6» ДП «Волиньвугілля», що розташований на північній 
околиці смт Благодатне Нововолинської міської ради (рис. 1). 

 
Рис. 1. Просторове положення відвалу шахти «Нововолинська № 6»  

 (смт Благодатне) 
 

У геоморфологічному відношенні відвал знаходиться у межах першої надзаплавної тераси 
р. Західний Буг. Поверхня ділянки практично рівна з незначним нахилом у бік річки. У геологічній 
будові підстелюючих відвал порід беруть участь еолово-делювіальні лесовидні супіски та 
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комплекс алювіальних піщано-супіщаних нагромаджень верхнього плейстоцену, підстелений 
писальною крейдою туронського ярусу верхньої крейди.  

Тіло відвалу має еліпсоподібну, витягнуту у північно-східному напрямку форму, розміром 
орієнтовно 200 × 650 м. У розрізі – це трапецієвидна форма висотою 20–30 м з плоскою, майже 
рівною поверхнею та схилами крутизною до 20–30°. У багатьох місцях схили порізані ерозійними 
вимоїнами глибиною до 0,5–1,5 м. Північно-західні та західні схили порослі рослинністю. 

У процесі досліджень проведено візуальне інженерно-геологічне обстеження та 
опробування верхньої частини породного масиву. В силу певних обмежень щодо заїзду бурової 
техніки та особливостей літологічного складу порід відбір проб здійснювався з шурфів глибиною 
до 2,0 м. Усього було відібрано 10 зразків по профілю, закладеному вздовж простягання відвалу з 
глибини 1–2 м від денної поверхні. Відстань між точками відбору зразків становила – близько 40–
50 м. Досліджувалися дві головні їхні відміни: перегорілі й негорілі (рис. 2). У петрографічниму 
складі присутні головно алевроліти та аргіліти, меншою мірою пісковики та вапняки. У негорілих 
відмінах значну частку становить вугілля.  

 
Рис. 2. Загальний вигляд проб порід відвалу шахти «Нововолинська № 6»:  

а – негорілі відміни порід відвалу; б – перегорілі відміни порід відвалу 
 
З відібраних проб було визначено показники природної вологості (W), щільності (ρ), 

пластичності (Iр), пористості (ε), коефіцієнта водонасичення (Sr), гранулометричного складу, 
міцнісних та деформаційних (E, φ, εsw) властивостей. Дослідження проводилися за стандартними 
методиками [3-7]. Для аналізів використовувались проби порушеної структури. 

Зерновий склад порід визначався ситовим (розмір фракцій від 10 до 0,1 мм) та 
ареометричним (менше 0,1 мм) методами. За отриманими даними п’ять із десяти дослідних зразків 
ґрунтів класифікуються як піски гравіюваті, три – жорств’яні з піщаним наповнювачем, один – 
щебеневий з піщаним наповнювачем, один – щебеневий з глинистим наповнювачем. Коефіцієнт 
неоднорідності усіх зразків порід перевищує 3, тобто усі вони характеризуються високою 
неоднорідністю. 

Природна вологість порід коливається від 8 до 18 %. Максимальні показники притаманні 
негорілим відмінам зі значною домішкою глинистих частинок і тонкодисперсного вугілля, 
мінімальні – для перегорілих.  

Насипна щільність порід змінюється від 1,23 до 1,60 г/см3  і великою мірою контролюється 
присутністю та кількістю вугілля. Із збільшенням його вмісту щільність суттєво зменшується. 
Коефіцієнт пористості змінюється від 0,97 до 1,46. Максимальні значення його притаманні 
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породам, які вміщують найбільшу кількість глинистих частинок. За коефіцієнтом водонасичення 
(Sr) усі породи відносяться до категорії маловологих.  

Властивостями пластичності та консистенції характеризується лише матеріал наповнювача 
великоуламкових відмін, розмір частинок у якому менше 1,0 мм. Число пластичності досліджених 
ґрунтів коливається у широких межах від 0,07 до 0,22. За цим параметром чотири зразки належать 
до супісків пилуватих, чотири – до легких пилуватих суглинків, один – важкий пилуватий 
суглинок, один – легка пилувата глина.  

Деформаційні властивості порід вивчались методом компресійного стиску в одометрах без 
можливості бокового розширення зразків. Максимальні вертикальні навантаження досягали 0,6 
МПа. Випробування проводилися за умов повного насичення зразків водою. Усі досліджені зразки 
характеризуються високими показниками модуля загальної деформації (E), який пересічно 
перевищує 20 МПа. 

Параметри набрякання та усадки визначалися на зразках, для яких число пластичності було 
> 7. За показником вільного набрякання усі взірці ґрунтів належать до ненабрякаючих. При 
висушуванні вони не зазнають ні лінійної, ні об’ємної усадки Значення відносної деформації 
набрякання (εsw) коливається від 0,000 до 0,008. 

Кут природного укосу у всіх зразках за природної вологості перевищував 45°. Показники 
кута природного укосу при повному насиченні їх водою змінюються від 26 до 43°. Мінімальні 
його значення притаманні породам з максимальним вмістом глинистого наповнювача (до 27 %). 

Підсумовуючи зазначимо, що використання порід шахтних відвалів у будівництві та при 
виготовленні будівельних матеріалів є достатньо перспективним. Завдяки цьому, з’являється 
можливість повної переробки відвалів та суттєвого зниження негативних наслідків їхнього впливу 
на довкілля. Поєднання кількох способів рекультивації дозволить повністю відновити стан 
зруйнованих ландшафтів.  
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Работа посвящена установлению особенностей строения палеогеновых отложений, распространенных в 
пределах юго-западной части Беларуси как минерагенической толщи, обладающей практическим потенциалом для 
освоения, детализации состава и генезиса отложений. 

MINERAGENIA OF PALEOGENOUS DEPOSITS 
SOUTH-WEST OF BELARUS 

Bogdasarov М. 1, Dr. Sci. (Geol.-Mineral.), Prof., corres. member of NAS of Belarus, bogdasarov73@mail.ru,  
Grechanik N.1, Cand. Sci. (Geogr.), Assoc. Prof., hrachanik55@mail.ru,  

Kozhanov Y.1, Mast. Sci. (Geogr.), Postgraduate, robing-1@mail.ru,  
Кухарик Е.2, Mast. Sci. (Geogr.), Postgraduate, shzhk@mail.ru,  

1 – Brest State University named after A.S. Pushkin, Brest, Belarus, 
2 – Institute of Nature Management of NAS of Belarus, Minsk, Belarus 

The work is devoted to the establishment of the peculiarities of the structure of Paleogene deposits, which are 
widespread in the southwestern part of Belarus as a mineralogenous sequence, which has a practical potential for mastering, 
detailing the composition and genesis of sediments. 

Палеогеновые отложения юго-западной части территории Беларуси представлены комплексом 
морских, прибрежно-морских и лиманно-дельтовых, разнофациальных континентальных пород. Они 
занимают значительные площади, залегая на меловых отложениях и подстилая неогеновые, а в 
некоторых случаях – непосредственно четвертичные. Однако на границе мела и палеогена существует 
значительный стратиграфический перерыв, охватывающий верхний маастрихт, палеоцен, нижний 
эоцен и нижнюю часть среднего эоцена (таблица). На основании данных спорово-пыльцевого анализа 
в палеогеновой толще здесь выделены лишь отложения верхней части среднего эоцена, верхнего 
эоцена и олигоцена [1]. 

Поскольку палеогеновые отложения в пределах исследуемой территории имеют широкое 
распространение и являются потенциальным источником ряда полезных ископаемых, объективно 
назрела необходимость детализации особенностей их строения, истории развития, процессов 
минерагении, что и определяет актуальность проведения исследований в данном направлении. 

В тектоническом отношении изучаемая территория охватывает восточную и южную части 
Подлясско-Брестской впадины, западные склоны Полесской седловины, Луковско-Ратновский горст и 
северную часть Волынской моноклинали Волыно-Азовской плиты [2]. 

Информационную базу исследования составили данные описания скважин, пробуренных в 
пределах рассматриваемой территории в разное время специалистами РУП «Белгеология». В связи с 
этим получена информация о вещественном составе отложений и их принадлежности к определенным 
стратиграфическим подразделениям. Авторами также использовались литературные источники и 
серии опубликованных карт (тектонические, геологические, дочетвертичных отложений). 
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Отложения киевского горизонта в пределах исследуемой территории имеют повсеместное 
распространение, они не обнаружены лишь в районе г. Малориты, возможно, это связано с размывом и 
экзарацией на неотектоническом этапе. Киевские отложения представлены зеленовато-серыми, 
мелкозернистыми глауконитово-кварцевыми песками, бескарбонатными зеленовато-серыми алевритами, 
светло-серыми мергелями. Отложения киевского горизонта подстилают четвертичную толщу на юге 
Подлясско-Брестской впадины – у дд. Повитье, Леликово, Новоселки, Меленково Кобринского района, 
на юге Жабинковского района и южнее г. Бреста. В западной части впадины эти аккумуляции 
подстилают четвертичные отложения в виде узких, линейно вытянутых полос в направлении гг. Высокое 
– Каменец – Брест; г. Каменец – д. Линово – г. Пружаны – г. п. Шерешево – д. Тиховоля. 

Таблица 
Стратиграфическая схема палеогеновых отложений Беларуси (2010) [1] 

Международная стратиграфическая шкала 
Региональные 

стратиграфические 
подразделения Возраст,  

млн лет Сис-
тема Отдел Подотдел Ярус Надгоризонт, горизонт 

П
ал

ео
ге

но
ва

я 

О
ли

го
це

н Верхний Хаттский 

Бриневский 
(нижняя 
часть) 

(₽3–N1br) 

Крупейский 
(₽3krp) 

23,03 
 
 
 
 

28,4 Страдубский (₽3st) 

Нижний Рюпельский 

Харьковский (₽2-3hr) 33,9 

Эо
це

н 

Верхний Приабонский 

37,2 

Средний 

Бартонский Киевский (₽2kv) 40,4 

Лютетский 
48,6 

Бучакский (₽2bč) 

Нижний Ипрский Каневский (₽2kn) 
55,8 

П
ал

ео
це

н Верхний Танетский 

Сумской (₽1sm) 

58,7 
Зеландский 61,7 

Нижний Датский 
65,6 
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Отложения харьковского горизонта, представленные толщей мелкозернистых глауконитово-
кварцевых песков, местами глинистых, ожелезненных, иногда слабосцементированными глинисто-
кремнистым цементом, также широко распространены в пределах исследуемой территории. 
Несмотря на широкое распространение харьковского горизонта в пределах Подлясско-Брестской 
впадины, в основании четвертичной толщи они встречаются на ограниченных участках. Наиболее 
крупный из них находится возле дд. Городец – Большой и Малый Рудец – Онисковичи – 
Стародубцы Кобринского района. 

Отложения верхнего олигоцена формировались в восточной и северо-западной части Подлясско-
Брестской впадины и представлены лиманно-дельтовыми песками и глинами страдубского горизонта и 
аллювиальными угленосными отложениями крупейского горизонта [3]. В позднем олигоцене 
существовали условия для развития карстовых процессов, связанных с подземным выщелачиванием 
карбонатной толщи мела. Образовавшиеся при этом котловины и западины заполнялись песчано-
алевритовым материалом, а в возникших заболоченных водоемах происходило накопление бурого 
угля [2]. В разрезах скважин, пробуренных в районе г. Кобрина и г. п. Антополя, в основании 
угленосных неогеновых отложений вскрыты зеленовато-серые разнозернистые глауконитово-кварцевые 
пески с включением углистого материала. Мощность подугленосной толщи составляет 12–14 м, 
изменяясь от двух до нескольких десятков метров. Максимальные значения установлены в скважинах, 
которые пронизывают карстовые полости. На основании данных спорово-пыльцевого анализа 
вышеописанные отложения отнесены к верхнеолигоценовым [4]. Верхнеолигоценовые комплексы 
подстилают четвертичные образования в центральной части Пружанского района. 

С отложениями палеогеновой системы связан ряд полезных ископаемых: титано-циркониевые 
россыпи, фосфориты, глауконит, янтарь, бурый уголь (угленосные континентальные отложения). 

Перспективна на россыпи титана и циркония алеврито-песчаная глауконитово-кварцевая 
формация палеогена, включающая киевский и харьковский горизонты. Здесь выделяются 4 площади с 
повышенными содержаниями ильменита, рутила и циркона. В центральной части Подлясско-
Брестской впадины, в окрестностях Кобрина, такая площадь протягивается в северо-восточном 
направлении на 70 км при ширине 7–10 км. В юго-западной части площади размерами 25 х 2,5 км 
среднее содержание ильменита составляет 3,0–9,5 кг/м3, рутила – 0,9–1,6 кг/м3, циркона – 1,6–2,9 
кг/м3. Мощность продуктивных горизонтов 1–10 м. Вторая площадь расположена непосредственно 
юго-западнее первой и имеет размеры 10x15 км. Содержание ильменита здесь достигает 4,7–12,1 
кг/м3, рутила – 0,7–1,2 и циркона – 1,1–2,8 кг/м3. Третья площадь выделяется в северной части 
впадины, где содержание ильменита составляет 5,1–7,2 кг/м3, рутила – 0,8–1,6 и циркона – 1,3–1,7 
кг/м3. Близкие содержания рудных минералов устанавливаются и на четвертой площади, 
расположенной на юго-востоке впадины, где мощность продуктивных горизонтов изменяется от 1 до 
10 м. Из редкоземельных минералов, кроме циркона, иногда присутствует монацит. 

Наиболее богатые россыпи выявлены к югу от Кобрина, где слои с суммарной линейной 
продуктивностью на 1 м более 200 кг/м3 выделены в Кобринское проявление титана и циркония. 
Рудоносный горизонт песчаного и глинисто-песчаного состава, вскрытый на глубине 28,6–66,1 м, 
относится к киевскому и харьковскому горизонтам. Рудные минералы представлены ильменитом, 
рутилом, цирконом. В тяжелой фракции преобладает ильменит (до 65%), содержание рутила 
составляет 1–10%, редкоземельные минералы представлены цирконом (5–20%) и монацитом 
(единичные зерна, изредка до 1–10%). Соответственно средние и максимальные содержания 
ильменита составляют 6,96–8,55 и 8,4–10,9 кг/м3, рутила – 1,14–1,42 и 1,41–1,94 кг/м3, циркона – 1,82–
2,87 и 2,04–3,90 кг/м3. Мощность продуктивного горизонта 21,5–24,1 м. Суммарная по этим трем 
минералам линейная продуктивность на 1 м оценивается в 200,0–285,4 кг/м3 [5]. 
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Следует также отметить широкое развитие на исследуемой территории турон-палеоценовой 
глинистой фосфатоносной коры выщелачивания мергельно-меловых пород [6]. Однако фосфатные 
глины при средних содержаниях Р2О5 5,65–7,28 % на перспективных площадях характеризуются 
весьма незначительной мощностью (0,2–0,5 м) и залегают на глубинах 40–70 м. 

Перспективной на промышленное фосфоритонакопление является палеогеновая глауконитово-
кварцевая формация, в пределах которой выделяется юго-западный Припятский фосфоритоносный 
бассейн (в структурном отношении расположен на южном склоне Подлясско-Брестской впадины). Здесь 
в киевское время существовало мелководное море со сносом материала с воздымающихся Луковско-
Ратновского горста, Белорусской антеклизы, Микашевичско-Житковичского поднятия. Фосфоритовая 
минерализация приурочена к глинисто-алевритовопесчаным фациям мелкого шельфа. Перспективная 
площадь вытянута в субширотном направлении от Дрогичина на востоке до государственной границы с 
Польшей – на западе. В восточной части бассейна в 30 км южнее Дрогичина в 1986–1991 гг. проведены 
поисково-оценочные работы на Ореховском месторождении. Аналогичными работами в это же время 
изучено месторождение Приграничное, расположенное на западе участка в 10 км к юго-востоку от 
железнодорожной станции Дубица. 

Ореховское месторождение состоит из нескольких залежей, располагающихся в базальном 
горизонте киевских отложений. Геолого-промышленный тип оруденения желваковый. Фосфоритовая 
руда представляет собой гравийно-песчаные отложения с желваками фосфоритовых песчаников. 
Примечательная особенность руд – отсутствие фосфоритной плиты, что делает их более 
благоприятными для отработки. Содержание фосфорного ангидрида в рудах 4,44–9,9 %, среднее – 
5,92 %. Формовочные пески составляют 34,5 % исходной руды, содержание фтора 0,99%. Средняя 
мощность вскрыши 31,7 м, рудных тел – 1,58 м. Запасы категорий С2+Р1 для всех залежей на площади 
115,4 км2 составляют 229,3 млн т руды (13,6 млн т Р2О5), в том числе по категории С2 – 84,6 млн т 
руды. Ресурсы формовочных песков 38,2 млн т, фтора – 2,27 млн т. Руды пригодны для получения 
фосфоритной муки и концентрированных удобрений. 

Приграничное месторождение представлено двумя пластами желваковых фосфоритов в 
аналогичных Ореховскому месторождению породах. Запасы по категории С2+Р1 составляют 19,2 млн 
т (1,24 млн т фосфорного ангидрида). Среднее содержание Р2О5 6,43% [5]. 

К глауконитово-кварцевым пескам киевского и частично харьковского горизонтов эоцен-
олигоценового возраста приурочены проявления янтаря. Размещение россыпей контролируется 
фациями донных течений, приливно-отливного побережья, отмелей. Они представлены песками с 
подчиненным количеством алевролитов и глин [7]. Мощность отложений в восточной части 
Подлясско-Брестской впадины составляет 10–15 м. Янтарь встречен в виде зерен и обломков, 
достигающих 5–7 см [8]. В региональном плане данные отложения приурочены к западной 
минерагенической зоне, включающей в себя 3 перспективные на янтарь площади [5]. 

Осиповская (Брестская) площадь протягивается от Бреста на юг вдоль границы с Польшей 
до с. Знаменка и на восток до р. Осиповки. Палеогеновые янтареносные породы залегают на 
глубине 37,2–43,4 м, их мощность 7,2–18,8 м. Содержание янтаря 5,09–19,40 г/м3. Янтареносные 
алевритово-песчаные фации мелкого шельфа киевского горизонта распространены к северо-
востоку от Кобрина (Кобринская площадь). Глубина залегания 31–41 м, мощность 4,0–12,3 м, 
содержание янтаря от единичных зерен до 139 г/м3. В разрезе проявления Мехведовичи янтарь 
присутствует в мелкозернистых песках харьковского возраста. Общая мощность палеогеновых 
янтареносных отложений 4,0–12,3 м, содержание янтаря 0,14–139 г/м3. 

В пределах дрогичинской площади преобладают песчано-галечные фации морского 
приливно-отливного побережья и алевролитово-глинисто-песчаные фации мелкого шельфа. 
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Областью размыва киевских отложений площадь делится на 2 части: Северную и Южную 
Дрогичинские. Наиболее перспективна Южная Дрогичинская площадь. Она вытянута в 
субширотном направлении и включает в себя города Дрогичин и Иваново. Ее площадь 2 020 км2, 
глубина залегания янтареносных пород 13,6–45,0 м, мощность 1–15 м, средняя – 8 м. Янтарь в 
пробах из керна скважин составляет от единичных зерен до 110 г/м3. Среднее содержание янтаря, 
принятое для подсчета прогнозных ресурсов, 50 г/м3. Прогнозные ресурсы 40 404 т. В пределах 
площади проведены поисково-оценочные работы на Ивановском проявлении. В палеоген-
неогеновых отложениях прослежена гнездообразная залежь мощностью до 7 м, залегающая на 
глубине 38–45 м. Размер зерен янтаря 0,1–30,0 мм, встречен 1 обломок размером 5x5 см. 
Содержание 18,3–110 г/м3. Северная Дрогичинская площадь характеризуется более глубоким 
залеганием янтареносных пород (61,4–156,3 м) при средней мощности 3,6 м. Содержание янтаря 
от единичных зерен до 79 г/м3 [5]. 

Глауконит в виде микроагрегатных зерен (0,01–10 мм) насыщает кварцевые пески и мергели 
киевского и харьковского горизонтов палеогена исследуемой территории. Глауконитово-кварцевые 
пески в перспективе могут найти применение в промышленности Беларуси и явиться источником 
получения глауконита – сырья многопрофильного использования. Он может служить для 
производства сорбционных материалов, пигментов, применяться в качестве удобрений, а также для 
повышения биопродуктивности водоемов [9]. 

В целом, палеогеновые отложения юго-западной части территории Беларуси представлены 
зеленовато-серыми, мелкозернистыми глауконитово-кварцевыми песками, бескарбонатными 
зеленовато-серыми алевритами, светло-серыми мергелями киевского горизонта и мелкозернистыми 
глауконитово-кварцевыми песками, местами глинистыми, ожелезненными, иногда 
слабосцементированными глинисто-кремнистым цементом харьковского горизонта. 

Основными палеогеографическими событиями, произошедшими в палеогене на 
рассматриваемой территории были регрессия последнего морского бассейна и окончательное 
повсеместное установление геократической обстановки, похолодание климата от тропического до 
умеренного и изменение его от морского до континентального. Наиболее резкое похолодание, 
связанное с глобальными климатическими процессами совпало с началом олигоцена и отразилось в 
смене характера, как наземной растительности, так и морских биоценозов, а также прекращении 
глауконитообразования в морской среде. 

Следует отметить, что месторождения полезных ископаемых, стратиграфически связанные с 
морскими образованиями палеогена еще недостаточно освоены, по достоинству оценены и требуют 
дальнейшего изучения. Вводу в эксплуатацию большинства из них препятствуют сложные горно-
технические и гидрогеологические условия, низкое содержание полезных компонентов, наличие 
вредных примесей, несоответствие стандартам по гранулометрическому составу, транспортные 
условия. 
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УДК 553.078.4 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЦИРКОНІЄВИХ РОЗСИПІВ 
ХАРКІВСЬКОГО РОЗСИПНОГО РАЙОНУ 

Ганжа О.А., к. геол. н., oag2909@gmail.com,  
Інститут геологічних наук Національної академії наук України, м. Київ, Україна 

Необхідність розширення сировинної бази цирконію зумовлена стратегіями і тенденціями розвитку ядерної 
енергетики, металургії, піротехніки, конструкційних матеріалів, медицини та побуту, де використовуються унікальні 
властивості цього елементу. Це підтверджується різноманітними програми з розвитку мінерально-сировинної бази, а 
також ростом цін на цирконієву сировину. Одним з перспективних розсипних титаноносних районів України є 
Харківський розсипний район, в якому зосереджені значні запаси циркону відповідної якості. Однак даний район має 
ряд недоліків, які пов’язані з застарілими даними геолого-пошукових робіт. Тому виникає необхідність в деталізації, 
систематизації та уніфікації даних попередніх досліджень Харківського розсипного району, як перспективного для 
нарощування мінерально-сировинної бази циркону України. Це сприятиме модернізації та дасть змогу розкрити весь 
інвестиційний потенціал досліджуваного району.  

INVESTMENT POTENTIAL OF THE CIRCON PLACERS  
OF KHARKIV PLACER DISTRICT 

Ganzha O., Cand. Sci. (Geol.), oag2909@gmail.com,  
 Institute of Geological sciences of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

The need to expand the zirconium raw material base is confirmed by the strategies and trends in the development of 
nuclear energy, metallurgy, pyrotechnics, constructional materials, medicine and everyday life. In these industries, the unique 
properties of this element are used. Actuality of the chosen theme is confirmed by various programs on the development of the 
mineral resources, as well as by the growth of prices for zirconium raw materials. One of the promising dispersed titanic 
regions of Ukraine is the Kharkov Placer District, which concentrates significant reserves of zircon of an appropriate quality. 
However, this area has got a number of shortcomings, which are associated with outdated geological survey working. 
Consequently, it is necessary to detail, systematize and unify the data of previous researches of the Kharkiv Placer District as a 
prospect for increasing the mineral resources of zirconium in Ukraine. This will promote modernization and will enable to 
uncover the entire investment potential of the studied area. 

Вступ. Актуальність представленої теми пов’язана з Загальнодержавною програмою 
розвитку мінерально-сировинної бази України до 2030 р., в якій передбачається «активізація робіт 
щодо геологічного вивчення надр з використанням сучасних засобів нагромадження, 
систематизації та обробки геологічної інформації, впровадження нових методів і технологій 
пошуків і розвідки родовищ корисних копалин». Особливе місце в ній відведено забезпеченню 
приросту запасів цирконію, оскільки очікується збільшення потреби в цирконієвій сировині та 
сплавах. Необхідність розширення сировинної бази цирконію підтверджується стратегіями і 
тенденціями розвитку ядерної енергетики, металургії, піротехніки, конструкційних матеріалів, 
медицини та побуту, де використовуються унікальні властивості цього елементу. 

Найбільш розповсюдженим цирконієвим мінералом є циркон. Саме з нього найбільш часто 
вилучають цирконій. Значна кількість розсипів циркону зосереджена в Харківському розсипному 
району. Тому виникає необхідність в деталізації, систематизації та уніфікації досліджень 
Харківського розсипного району, як перспективного для нарощування мінерально-сировинної 
бази циркону України. 

Мета досліджень – представлення Харківського розсипного району як перспективного для 
нарощування мінерально-сировинної бази циркону України. 

У зв’язку з поставленою метою визначаються такі задачі:  
– аналіз попередніх досліджень Харківського розсипного району;   
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– сучасне трактування геологічної будови досліджуваних цирконієвих розсипів;  
– виокремлення пріоритетності серед досліджуваних об’єктів;  
– побудова структурно-літологічної моделі найбільш перспективного родовища. 
Сучасний стан проблеми у світі та в Україні. Найбільш крупні родовища цирконію 

знаходяться в США, Австралії, Бразилії та Індії. Виробництво цирконію сконцентровано в 
Австралії (40 %) та Південній Африці (30 %). Видобуток цирконію збільшується щороку в 
середньому на 2,8 %. Крупні виробники, такі як Iluka Resourcer, Richards Bay Minerals, Exxaro 
Resources та Ltd Dupont, вилучають цирконій як додотковий продукт під час добування корисних 
копалин титану. Однак попит на корисні копалини титану не збільшується з такою швидкістю, як 
у випадку з цирконієм, тому виробники почали розвивати та експлуатувати мінеральні поклади 
пісків з більш високим вмістом циркону, такі як в Африці та Південній Австралії.  

За даними Roskill, 90 % металічного цирконію, який споживають у світі, використовується 
у виробництві вузлів ядерних реакторів. На думку експертів, у перспективі очікується збільшення 
світового попиту на металічний цирконій, оскільки в ряді країн (Китаї, Індії, Південній Кореї та 
США) планується будівництво нових атомних електростанцій. У зв’язку з цим спостерігається 
тенденція росту цін на цирконієву сировину з 2009 року, і вже в 2012 р. становили 110 дол/кг. На 
сьогодні вартість тримається приблизно на такому ж рівні з невеликими коливаннями. За останні 
10 років попит на цирконій у середньому збільшувався щорічно на 5,2 %, але виробничі 
потужності встигали піднятись лише на 2 % в рік. Тому його ціна збільшуватиметься до тих пір, 
поки не почнуть реалізовуватись нові проекти. 

Україна за запасами цирконієвих пісків займає одне з провідних місць у світі. У 
центральній та північно-західній частині Українського щита та на південно-східній частині 
Дніпровсько-Донецької западини зосереджені розсипні та корінні родовища цирконію. У 
Приазовській частині Українського щита виявлені майже мономінеральні цирконієві розсипи і два 
великих корінних родовища. Державним балансом запасів корисних копалин України враховані 
запаси цирконію в семи комплексних розсипних родовищах (Малишівське, Вовчанське, 
Воскресенське (Дніпропетровська обл.), Тарасівське (Київська обл.), Краснокутське (Харківська 
обл.), Маріупольське і Мокрі Яли (Донецька обл.)) і в Мазурівському корінному родовищі 
Приазов’я. Розробляється Малишівське розсипне родовище на Дніпропетровщині (Вільногірський 
гірничометалургійний комбінат, який постачає цирконієві концентрати та продукти їх переробки). 

З урахуванням сучасних тенденцій попиту на цирконієву сировину виникає необхідність в 
збільшенні кількості видобувних підприємств та освоєнні нових джерел постачання цирконію. 

Наукова новизна, основні ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень і розробок. 
На сьогоднішній день накопичено значний фактичний матеріал щодо поширення, віку, 
літологічної будови титан-цирконієвих розсипів Харківського розсипного району, який потребує 
аналізу, уніфікації, систематизації і опрацювання з позицій цільового використання об’єктів. 
Потрібно звернути увагу на те, що зосереджені на території досліджуваного району родовища 
потрібно розглядати в першу чергу зі сторони цирконієвої спеціалізації, а видобування титанової 
сировини проводити як супутню. У зв’язку з цим, виникає необхідність в обробці накопиченого 
фактичного матеріалу, що дозволить виділити дослідження цирконієвої сировини в перелік 
першочергових задач, створити інформаційну основу (координати, опис і дані опробування 
свердловин) для цифрового структурно-літологічного моделювання та виокремити найбільш 
перспективні ділянки для дорозвідки або освоєння. Модельні побудови дозволять з’ясувати 
особливості структури, речовинного складу та розподілу рудних компонентів у межах 
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досліджуваних об’єктів, що слугуватиме інформаційною основою для подальшого до вивчення чи 
розробки техніко-економічного обґрунтування на розробку родовищ.  

Усе це дозволить модернізувати погляди на цирконієві поклади в межах Харківського 
розсипного району, отримати дані щодо структури і речовинного складу розсипів та 
рекомендувати певні об’єкти для видобутку цирконієвої сировини. 

На території Харківського розсипного району з 60-х років минулого століття проведена 
значна кількість геолого-зйомочних та геолого-пошукових робіт на титан та цирконій (Романов 
І.С., Довбенко В.Г., Шапіро О.П., Зайченко Д.В., Колесников В.М., Денисюк А.Г. та ін.), в 
результаті яких був накопичений фактичний матеріал та виявлено значну кількість проявів 
розсипів. 

Перспективність Харківського розсипного району була підтверджена Солоніцівською 
геолого-розвідувальною партією під керівництвом О.П. Шванюка (1991–1994 рр.). Серед основних 
завдань ними виокремлено пошук титано-цирконієвих руд на Богодухівській та Ново-Водолазькій 
площах (основна увага зосереджена саме на цирконі). У результаті пошуків виявлені розсипи з 
вмістом циркону понад 10 кг/м3, а також проведена оцінка ділянок з нижчими концентраціями. 

На досліджуваній території попередніми дослідниками виокремлено 4 титано-цирконієвих 
родовища (рис. 1). Це Краснокутське, Богодухівське, Ново-Водолазьке та Мерчинське родовища. 
Підвищені концентрації титано-цирконієвих руд приурочені до відкладів берецької та 
новопетрівської світ.  

Вміст циркону більше 4 кг/м3 встановлений на Краснокутському родовищі, на деяких 
ділянках Мерчинського та Ново-Водолазького родовищ. На Богодухівському родовищі 
концентрація циркону менше 4 кг/м3, тому його не доцільно розглядати як перспективне.  

Найбільш розвіданим та підготовленим до експлуатації є Краснокутське родовище титано-
цирконієвих руд. Незважаючи на те, що останні геолого-розвідувальні роботи на його території 
проводились ще в 60-х роках минулого століття, його основна частина розвідана 878 
свердловинами, що дозволяє більш детально встановити геологічну будову та рудоносність 
родовища. Це перевищує рівень розвідки на Мерчинському на Ново-Водолазькому родовищах.  

Беручи до уваги певні економічні показники та ступінь розвідки всіх родовищ Харківського 
розсипного району, найбільш перспективним можна вважати Краснокутське родовище, яке 
розташоване на північно-західній околиці смт. Краснокутськ. Загалом на Краснокутському 
родовищі було виявлено 8 розсипів: на Південній, Центральній та Степанівській ділянках по 
одному та на Козіївській – 5. Потужність рудної товщі – від 2,0 до 20 м, що зумовлено високою 
розчленованістю рельєфу. Рудоносні піски представлені сірими і зеленувато-сірими відмінами, які 
збагачені мінералами важкої фракції тонкозернистої і дрібно-тонкозернистої розмірності: 
ільменітом, рутилом, монацитом, цирконом. Потужність розкривних порід є значною (від 6 до 
58,4 м). Коефіцієнт розкриву значний, проте піски даного прояву характеризуються високим 
вмістом корисних компонентів (у кг/м3): умовного ільменіту – 34,56; ільменіту – 6,12; рутилу – 
5,04; монациту – 4,35; циркону – 4,14. 
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Рис. 1. Геологічна будова Харківського розсипного району з використанням матеріалів 

І.С. Романова (1976) [2]: 
1 – середній олігоцен, межигірська світа, піски зеленувато-сірі, глауконітові, дрібнозернисті; 2 – 
нижній міоцен, новопетрівська світа, піски світло-сірі, жовтуваті, іноді зі строкатим забарвленням, 
у верхній частині каолінисті, дрібно- та середньозернисті; 3 – верхній олігоцен, берецька світа, 
піски світло-сірі, зеленуваті, з одиничними зернами глауконіту, дрібнозернисті, в підошві глини 
зеленувато-сірі, бурі с прошарками піску жовтувато-зеленого, різнозернистого; 4 – верхній міоцен, 
товща строкатих і темно-сірих глин; 5 – напрямок зносу титанових и цирконієвих мінералів; 6 – 
кінцева берегова лінія трансгресії Субпаратетісу; 7 – контури родовищ; 8 – родовища титано-
цирконієвих руд (1 – Краснокутське, 2 – Мерчинське, 3 – Ново-Водолазьке, 4 – Богодухівське, 5 – 
Куземинське) 

 
Автором побудовано цифрову структурно-літологічну модель (ЦСЛМ) Краснокуського 

родовища, в основу якої покладено дані 878 свердловин та дані власних польових досліджень. У 
результаті побудови ЦСЛМ отримано ряд похідних, в тому числі карту розподілу вмісту циркону 
по площі родовища (рис. 2), на якій чітко простежуються зони максимального вмісту: центральна 
субширотна; південна субізометрична; протяжна субширотна (складена трьома лінзами 
ускладненої форми) у північній частині полігону. Ці зони відповідають Центральній, Південній і 
Козіївській ділянкам; невелика пляма підвищених вмістів у західній частині ділянки відповідає 
Степанівському покладу [1]. 

Рудна товща являє собою ряд рудних тіл та їх серій, контури яких більш-менш 
відповідають вісьмом покладам, що утворюють вищезгадані чотири ділянки 

У розрізах окремих розсипів рудні тіла становлять лінзи, рідше – лінзовидні пласти 
потужністю 2–6 м, які іноді простежуються на відстані до кількох кілометрів. У плані рудні лінзи 
мають вигляд плям складних контурів, видовжених переважно у субширотному напрямку, іноді – 
південно-східному, південно-західному та ін. 
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Рис. 2. Розподіл усередненого вмісту циркону на території  

Краснокутського родовища 
 
Рудні тіла у розрізі являють собою більш-менш ритмічне чергування пісків з різним 

ступенем збагачення рудними мінералами – інтенсивним, помірним і низьким. Потужність 
рудоносних відкладів від декількох сантиметрів до 1 м [3]. 

За даними геологорозвідувальних робіт вміст циркону у рудних тілах по інтервалам 
змінюється від 0,06 до 70 кг/м3. 

Враховуючи найбільші показники концентрації, коефіцієнт розкриву та розподіл питомих 
запасів циркону найбільш перспективною в освоєнні є Центральна ділянка. Тому її слід розглядати 
як першочергову з точки зору інвестиційного потенціалу. 
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Висновки. Харківський розсипний район перспективний щодо цирконієвої спеціалізації. 
Він налічує 4 титан-цирконієвих родовища та значну кількість розсипів, які зосереджені в 
північно-західній частині Харківської області. 

Найбільш перспективним є Краснокутське родовище титан-цирконієвих руд. Воно містить 
найбільш високі показники концентрації циркону (як основне джерело цирконієвої сировини) та 
титанових мінералів (які можна розглядати як супутні під час розробки родовища). Певні 
труднощі розробки родовища виникають через значну потужність розкриву, однак вплив даного 
фактору можна мінімізувати використавши розчленованість рельєфу поверхні даного родовища. 
Розроблені автором ЦСЛМ є інформаційною основою для довивчення і розробки розсипів. 
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3 – ІГН НАН України, Київ, УкраїнаВ даний час в Україні створюється нова галузь економіки з видобутку і 
переробці бурштину, за рівнем якої вона поступово виходить у світові лідери. Державна стратегія розвитку цієї галузі, 
яка розробляється повинна спиратися на сучасну науково обґрунтовану прогнозно-пошукову систему бурштину. Дана 
система враховує також соціально-економічний (зайнятість місцевого населення районів видобутку) і 
природоохоронний аспекти, що включають комплексний геоекологічний аналіз території. У статті також 
розглядаються усі застосовувані в даний час пошукові підходи (методи) - стратиграфічний, літолого-стратиграфічний, 
літологический, структурно-тектонічний, палеогеоморфологічний, геоморфологічний, дається їх оцінка. В системі 
використовуються поняття на теоретичному – «бурштиноносна формація» (БФ) і практичному – «бурштиноносний 
об’єкт» (БО) рівні, дається їх пояснення. Приведені основні тип БО (пасток): структурно-тектонічні, геоморфологічні, 
палеогеоморфологічні, морфолітогенетичні, комбіновані. 
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Now there is a new branch of the economy on the extraction and processing of amber in Ukraine, the level of which it 
is gradually emerging as a global leader. The national strategy of development of this branch based on advanced science-based 
forecasting and search system of amber. This system also takes into account the social-economic (employment of local 
population of the producing area) and environmental aspects, including an integrated geo-ecological analysis of area. In this 
article also is considered all presently used search approaches  (methods) – stratigraphic, lithologically-stratigraphic, 
lithological, structurally-tectonic, geomorphological,  paleogeomorphological, given their assessment. The system is used as 
basic concepts in the levels: theoretical –  «amber formation», a practical – «amber object», and given their explanation. It is 
given difference types of amber object (traps): structurally-tectonic, geomorphological, palaeogeomorphological, 
morfolitogenetic, combined ones. 

Території України і Білорусі входять до бурштиноносної геологічної провінції Східної 
Європи. В даний час тут розробляються відомі великі родовища бурштину та в перспективі 
можуть бути відкриті нові. 

Нині в Україні швидко розвивається нова галузь економіки – видобуток і переробка 
бурштину. За рівнем її розвитку країна поступово виходить на провідні позиції в світі. Основні 
місця видобутку бурштину на Правобережжі Українського Полісся знаходяться близько до 
поверхні. Це є головною причиною постійно зростаючої стихійної видобутку бурштину, 
виснаження його запасів, негативних екологічних наслідків для природного середовища. 

Подальший розвиток даної галузі має мати власну сучасну стратегію розвитку, спрямовану 
на збільшення сировинної бази видобутку українського бурштину шляхом розробки відомих і 
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відкриття нових (і принципово нових) типів родовищ і підтримання належного стану 
навколишнього природного середовища [3]. Основу її повинна скласти цілісна прогнозно-
пошукова система бурштину, яка спирається на основні теорії походження бурштину, системну 
методологію, комплексну методику регіональних досліджень. Це викликає необхідність 
використання певних понять і термінів: на рівні теоретичному – бурштиноносна формація (БФ), 
на рівні практичному – бурштиноносний об’єкт (БО). 

В основі організації всіх осадових геологічних формацій (і бурштиносної) системна 
нерозривність процесів тектогенезу, морфогенезу, літогенезу і рудогенезу. Визнаючи принципово 
рівнозначність зазначених елементів (процесів), разом з тим, при вирішенні практичних завдань 
(пошуки, розвідка, видобуток корисних копалин, екологія), реально формуючи інтегральну основу 
системного дослідження тієї чи іншої формації, вибираючи для цього базовий системний елемент, 
необхідно враховувати їх специфічні природні особливості (структурно-тектонічна позиція, 
просторові параметри, глибина залягання, товщина, внутрішню будову). Бурштиноносна формація 
України тільки досліджується. Але, в цілому, зрозумілі її просторово-часові параметри, структура, 
тренди наступних трансформацій її «тіла». В геологічній будові в межах Правобережжя 
Українського Полісся бурштиноносна формація відзначається при поверхневим розташуванням і 
часто експонується на денній поверхні. Вона перетинається з сучасною і давніми 
«геоморфологічними формаціями» цієї території, які тут формуються з мезозою і є елементами її 
геоморфосистеми. Історична і еволюційна динаміка останньої були важливим фактором, що 
впливав і на еволюцію БФ на всіх її етапах становлення: накопичення викопних смол; 
перетворення їх в бурштин-сукциніт і утворення його первинних розсипів; їх руйнації, 
переміщення її продуктів і утворення нових промислових скупчень бурштину. 

У загальному вигляді, поняття «бурштиноносний об’єкт» (БО) визначає природні утворення 
або їх частину, які містять і можуть містити значні скупчення бурштину. Запропоновані нині 
визначення БО відображають, по суті, окремі природні фактори і їх роль в утворенні скупчень 
бурштину. При виділенні і дослідженнях БО зазвичай використовують часткові геологічні та 
геоморфологічні підходи (методи): стратиграфічний, літолого-стратиграфічний, літологічний, 
структурно-тектонічний, палеогеоморфологічний, геоморфологічний. 

Згідно з стратиграфічним підходом БО на території України - це конкретні стратиграфічні 
горизонти палеогенової системи (харківські, межигірські, обухівські шари), в яких зустрічаються 
первинні розсипи бурштину-сукциніту. Вочевидь, до них відносяться і стратиграфічний горизонт 
бучацької свити середнього еоцену, бурштинопдібні смоли з якого багато дослідників вважають 
вихідними для формування БФ Західної і Східної Європи (і України). 

Метою літолого-стратиграфічного підходу (методу) є диференціація (зонування) 
перспективних горизонтів на основі емпіричних даних для виявлення літологічних колекторів 
первинних розсипів бурштину. 

Літологічний підхід (метод) спрямований на виявлення схожих літологічних колекторів і в 
інших стратиграфічних горизонтах (неогенових, четвертинному), а також для встановлення 
«наскрізних» літологічних «тіл» утворених шляхом розмиву (розмивів) і перевідкладення 
(перевідкладень) продуктивних пластів, і які можуть охоплювати кілька стратиграфічних 
горизонтів. 

Структурно-тектонічний підхід (метод) при дослідженнях бурштину в даний час, 
обмежується формальними посиланнями на загальновідомі тектонічні схеми. Тут необхідна зовсім 
інша структурно-тектонічна модель тектоносфери, що охоплювала час формування БФ. На ній 
повинні бути показані тектонічні (неотектонічні) структури, активні в неоген-четвертинний час – 
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як новостворені, так і успадковані від давніших морфоструктур. Ці структури визначали процеси 
літо- і морфогенезу з початку утворення бурштиноподібних смол (середній еоцен), вихідних для 
утворення бурштину-сукциніту і його родовищ (пізній еоцен-олігоцен), наступних розмивів 
родовищ, перевідкладення з них бурштину і утворення нових розсипних родовищ в неогенових і 
четвертинному горизонтах. 

Палеогеоморфологічний підхід (метод) частково був використаний при проведенні 
пошукових робіт організаціями національної геологічної компанії України в комплексі з 
традиційними палеографічними реконструкціями для часу накопичення бурштиноподібних смол 
(середній еоцен) і для виділення перспективних елементів і форм давнього рельєфу часу утворення 
бурштину-сукциніту (олігоцен). 

Геоморфологічний підхід (метод) в пошукових роботах бурштину державними і 
приватними організаціями та компаніями нині використовується традиційно, епізодично, 
неефективно. Він, в основному, полягає в формальній прив’язці на місцевості до певних елементів, 
форм, генетичних типів і категорій рельєфу. Зовсім не враховуються сучасне розуміння «рельєфу» 
як «геоморфосистеми» і особливості її функціонування. А це завдає значної шкоди багатьом 
компонентам природного комплексу (ґрунтам, рослинності, водному режиму) в районах 
видобутку бурштину. 

Необхідно додати, що охорона навколишнього середовища в районах видобутку бурштину 
не може обмежуватися тільки дотриманням рекомендованих природоохоронних норм і вимог 
(рекультивація порушених земель, ґрунтів, відновлення деревної рослинності). Тут обов’язково 
повинен проводитися комплексний геоекологічний аналіз, який починається з екологічної оцінки 
стану геоморфосистеми більшої території. Зроблені при цьому висновки дозволять 
конкретизувати, деталізувати, оцінити вже виділені БО. 

Із зазначених вище методів (підходів) вивчення БФ і пошуків перспективних БО як 
організованими, так і нелегальними здобувачами використовуються в основному стратиграфічний 
і літолого-стратиграфічний. У конкретних геологічних умовах території (поверхневе залягання 
БФ) і застосовуваних технологій розробки бурштину, ці підходи найбільш зручні – вони доступні, 
дешеві, не вимагають інвестицій в перспективні наукові розробки. На наш погляд, це не може бути 
виправданням, навіть в нинішніх непростих соціально-економічних умовах, відсутності 
екологічного мислення у більшості місцевого населення. 

Разом з тим, державна стратегія розвитку сировинної бази бурштину, створювана в Україні, 
передбачає реалізацію комплексного підходу у вирішенні науково-практичних задач пошуку і 
розробки родовищ бурштину, а також соціально-економічних і природоохоронних проблем. Таку 
можливість дає концепція бурштиноносної формації, яка на сучасній теоретико-методологічній 
основі охоплює найбільш повно, інтегрально всю природну систему і її окремі складові елементи. 
Це дозволить виявляти і традиційні і принципово нові БО, здійснювати їх деталізацію, оцінювати 
споживчі якості бурштину. 

Необхідно враховувати ідентичність типологічної структури осадових геологічних 
формацій і «геоморфологічної формації»: їх основні елементи (складові) «тектоніка», «рельєф», 
«речовина» і «клімат». У них тектоніка (тектогенез) проявляється послідовно через «рельєф» 
(морфогенез), «речовину» (літогенез) і рудогенез (в осадових геологічних формаціях). Тому, 
«тектоніка» і «рельєф» найбільш важливі і інформативні елементи БФ. 

Вони дозволяють встановлювати прогнозно-пошукові критерії для родовищ бурштину, 
перспективні БО і проводити їх деталізацію, виявляти різні типи «пасток»: структурно-тектонічні, 
геоморфологічні, палеогеоморфологічні, морфолітогенетичні, комбіновані. 
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Для території Правобережжя Українського Полісся такий поділ «пасток» є досить умовним: 
тут тектонічний фактор прямо або побічно проявлявся у всіх їх типах. У багатьох роботах 
дослідників попередніх років наведені результати структурно-геоморфологічних досліджень. 
Даються структурно-тектонічні інтерпретації (моделі) генезису окремих форм рельєфу земної 
поверхні і їх комплексів, підтверджені даними геології, геофізики, палеогеоморфології, 
гідрогеології і геохімії підземних вод. Це експоновані і поховані долини і долинні форми, пагорби, 
пасма, болотні западини, озерні улоговини, також геологічні утворення (площинної і лінійної кори 
вивітрювання, при поверхневих каолінових, глиняних, карбонатних структур диапиров, 
тріщинуватих зон ін.). Морфолого-морфометричний аналіз деяких з цих форм дозволив провести 
їх деталізацію і визначити їх як потенційні геоморфологичні і морфолітогенетичні «пастки». 
Геоморфологічні дані дозволяють встановлювати і різні типи тектонічних «пасток»: зон 
стиснення-розтягування, накладення (інтерференції) кільцевих структур, інверсійних структур, 
країв структур. Разом з даними палеогеоморфології (похованих рельєфів), це дозволяє виявляти 
різні типи палеогеоморфологічних «пасток» і проводити подальше розділення тектонічних пасток, 
зокрема, тектонічних грабенів і депресій, враховуючи режим рухів їх (успадковані, інверсійні, 
знакоперемінні). Важливі дані для встановлення комбінованих, палеогеоморфологічних і 
тектонічних пасток дає вивчення «мезозойської-кайнозойської долинної формації» [2], «історико-
динамічних басейнових геоморфосистем» [1]. 

Сподіваємося, що розглянуті в статті питання допоможуть у створенні в Україні правильної 
стратегії розвитку нової галузі її економіки. 
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ВПЛИВ ДЕЯКИХ ЧИННИКІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ  
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ІНВЕСТУВАННЯ В ГАЛУЗЬ 

НАДРОКОРИСТУВАННЯ 
Постовий В.І., office@gipsovik.com.ua,  

Кам’янець-Подільське ПАТ «ГІПСОВИК», м. Кам’янець-Подільський, Україна 
Проаналізовано існуючий стан вітчизняної галузі надрокористування щодо нерудних корисних копалин. На 

прикладі Кам’янець-Подільського ПАТ «ГІПСОВИК» вказано на певні чинники, що впливають на стан реалізації 
державної політики в галузі та інвестиційну привабливість. Напрацьовано висновки. 

 
THE INFLUENCE OF VARIOUS FACTORS ON THE IMPLEMENTATION 
OF STATE POLICY AND INVESTMENT IN THE FIELD OF SUBSOIL 

MANAGEMENT 

Postovyi V., office@gipsovik.com.ua,  
Kamyanets-Podilsky private joint stock company «GIPSOVYK»,  

Kamyanets-Podilsky, Ukraine  
The existing state of the national subsoil use of non-metallic minerals has been analysed. The various factors that 

influence the state of implementation of state policy in the industry and its investment attractiveness have been indicated on the 
example of Kamyanets-Podilsky PAT «GIPSOVYK». The conclusions have been worked out and concrete ways of the solving 
of problems are proposed. 

Вступ. Наявний мінерально-сировинний потенціал України, за умови раціональних 
державницьких підходів до управління галуззю надрокористування, мав би стати вагомою 
складовою економічної міці й  безпеки країни. На сьогодні, з 120 видів відомих світу корисних 
копалин, 117 є у нас, а це – 20 тисяч родовищ і проявів, з яких 8761 родовище (станом на 2012 рік 
– 8290) 95 видів мінеральної сировини (98 – станом на 2012 рік) промислового значення; 4676 
родовищ неметалічних корисних копалин, а це – основна сировина для будівельної галузі, 
металургії, сільського господарства. За більш як столітню історію української геології, вітчизняній 
промисловості з видобування і первинної переробки неметалічної сировини відводилось одне з 
чільних місць. Напередодні створення Кам’янець-Подільського Алебастрового заводу (нині – ПАТ 
«ГІПСОВИК»), в 1926 році, на Кам’янеччині працювала наукова геологорозвідувальна експедиція 
під науковим керівництвом професора А.В. Красовського. Результати досліджень експедиції, 
опубліковані під назвою: «Геологическое строение и полезные ископаемые каменецкого округа» 
поклали початок підприємству нині відомому, як «Гіпсовик» [2]. Досі оригінал дослідження 
зберігається  у архівних фондах Державного архіву Хмельницької області  та доступнй для 
використання сучасними науковцями та представниками бізнесу. Тісний зв’язок науки і 
промисловості ще до останнього часу працював на економіку країни: запасів вапняків, доломітів, 
кварцитів, вогнетривкої глини, лужноземельних бентонітів вистачало Україні для задоволення 
власних потреб та експорт до Росії, Грузії, Білорусії, частково – Польщі, Словаччини. На сьогодні, 
ситуація дещо змінилась: ще в 2012 році в Україні нараховувалось 3349 родовищ в стані розробки, 
а вже станом на 01.01.2017 року – у розробці лише 3055 [7]. Проблематика необхідності змін в 
галузі надрокористування гостро актуальна. Професійні кола, науковці, державні та громадські 
діячі намагаються запропонувати власні окремі «рецепти повернення до успішності» галузі.  
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В представленому доробку запропоновано аналіз існуючої ситуації та наведено деякі 
аспекти з практичного досвіду діяльності Кам’янець-Подільського ПАТ «ГІПСОВИК», які, на 
думку авторів, впливають на інвестиційну привабливість вітчизняного підприємства. 
Екстраполювання практичного досвіду одного з підприємства на галузь складає наукову новизну 
цього дослідження. 

Використано наукові методи: аналізу, екстраполяції,  експериментальної перевірки (при 
описі винаходу –  «Корисної моделі для переробки відходів нерудних матеріалів низької та 
середньої твердості природної вологості»),  аналогій (при порівнянні існуючих корисних моделей). 

Виклад основного матеріалу. За даними офіційного сайту Державної служби геології та 
надр України  в категорії «нерудні корисні копалини» з 45  родовищ гіпсу та ангідриту в розробці 
знаходиться всього 23; з 23 родовищ вапняку, у розробці – 17; з 7 доломітових  – 4 у розробці; з 
623 ділянок з піском будівельним, розробляється лише 257; з 68 родовищ крейди будівельної – в 
розробці 10; з 53 родовищ керамзитової сировини – розробляється 9 родовищ. Станом на  01.07. 
2018 року в Хмельницькій  області розробкою кар’єрів займаєтся 36 підприємств, в той час, як у 
2005 році – 167. Хоча в області розвідано 377 родовищ 23 видів корисних копалин, що становлять 
промисловий інтерес. Падіння вітчизняного виробництва в галузі надрокористування (категорія – 
нерудні корисні копалини) відбувається через ряд об’єктивних та суб’єктивних причин: втрату 
контролю за частиною українських територій; несталість норм законодавства; бюрократизацію та 
надмірну ускладненість дозвільних процедур; трудову міграцію з країни; економічну 
неспроможність підприємств застосовувати інноваційні та енергоефективні технології; відсутність 
державної підтримки в галузі надрокористування; надмірний фіскально-контрольний тиск; 
ігнорування вимог та рекомендацій промисловців та підприємців тощо. Все це призводить до того, 
що галузь може пропонуватись іноземним інвесторам для виробництва за допомогою дешевої 
робочої сили дешевого сировинного продукту. Натомість, успіх вітчизняної економіки залежить 
від інвестування у виробництво з утворенням  «ланцюгів доданої вартості» та від уміння захистити 
українського виробника. 

У професійних колах промисловців-надрокористувачів вважають, що надра України 
«можуть стати справжнім драйвером вітчизняної економіки» [1]. Але позитивні тенденції та 
залучення  інвестицій в галузь безпосередньо залежать від реального стану суспільно-економічної 
ситуації в країні. Прослідковується чітка тенденція падіння вітчизняного виробництва та 
переробки неметалічних корисних копалин через втрату контролю за деякими українськими 
територіями та поглиблення кризової ситуації в економіці.  

За даними Української асоціації вапняної промисловості, у 2017 році Україна імпортувала  
рекордних 2,2 млн т каменю (вапняк та доломіт), що перевищує рівень 2016 року на 52 % [13, 14].  

Втрата контролю над територіями та значне зменшення вітчизняного виробництва 
продовжують негативно впливати на економічні показники галузі. Перші п’ять місяців 2018 року 
демонструють поглиблення кризи: вже ввезено 1,3 млн т. вапняково-доломітної продукції, що 
перевищує рівень минулого року за аналогічний період на 45 % . При порівнянні показників за 7 
місяців 2018 року з аналогічним періодом 2017 року ПАТ «ГІПСОВИК», що є одним з лідерів у 
виробництві гіпсових в’яжучих матеріалів, спостерігаємо такі ж негативні тенденції, а саме: 
падіння виробництва більш, як на 15 %. Призупинення дозволів на користування надрами 
підприємству через, здебільшого, формальність та непрозорість дозвільних процедур, як для ПАТ 
«ГІПСОВИК» так і для сотень інших вітчизняних підприємств набули масового та системно-
кризового характеру.  

128



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

Ще однією значною проблемою, яка утруднює роботу галузі і відлякує інвестора, є 
несталість норм чинного законодавства.  Задекларовані реформи, є, здебільшого,  змінами деяких 
норм та правил, через які бізнес несе значні втрати фінансів та часу (оплата геологічної інформації 
та скасування норми не призвела до повернення бізнесу коштів). Тривала бюрократична 
процедура отримання дозволів ускладнюється: існуючі вимоги до проектної документації щодо 
оцінки впливу на навколишнє середовище замінено на процедуру «ОВД» (оцінка впливу на 
довкілля). Слід зауважити, що держава обрала європейську модель з урахуванням думки громади, 
на території якої знаходиться родовище. Позитивна ідея, не обговорена та не апробована бізнесом, 
призвела до тимчасового колапсу промисловості: багато підприємств опинились поза межами 
правового поля через зупинку державою дозволів на користування надрами. Варто зазначити, що є 
і позитивні зрушення: запровадження пілотного проекту проведення он-лайн аукціонів на 
користування надрами, розробка нового сучасного сайту Держгеонадр, новації щодо відкриття 
геологічної інформації, відстрочення термінів щодо розробки проекту ОВД. Але орган державної 
влади у сфері надрокористування, діє здебільшого як підпалювач і пожежник одночасно, «гасячи»  
ситуації, до яких призвели неапробовані та неузгоджені з промисловцями новації. Надто складна 
та непрозора для бізнесу ситуація через існування декількох державних органів – «центрів впливу» 
на рішення надання та продовження дозволів на користування надрами (Держгеонадра, 
Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Державна комісія запасів корисних 
копалин). Така невизначеність у «правилах гри», відсутність єдиного органу виконавчої влади, 
відповідального за прийняття рішень, відлякує потенційного інвестора та часто обертається 
значними збитками, відтак – завдає шкоди економіці країни. 

Формування політики, реалізація та контроль у галузі надрокористування відбувається, 
здебільшого, без  врахування вимог вітчизняної промисловості.  Засідання комісій, що 
розглядають питання надання дозволів на користування надрами, проводяться непрозоро та 
непублічно. Галузь потребує дієвої державної підтримки, а не декларацій.  Контролюючі, 
правоохоронні органи мають своєю діяльністю сприяти становленню сприятливого бізнес-клімату, 
запобігаючи рейдерству, корупційний діям, неправомірним утискам та перешкоджанню ведення 
бізнесу. Позитивний європейський досвід, який варто взяти на озброєння, свідчить, що органи 
державної влади формують політику будь-якої галузі з урахуванням реальних економічних 
показників та базуючись на  рекомендаціях і вимогах підприємців, промисловців. Активна 
діяльність потужних інститутів громадянського суспільства, зібрань, спілок, організацій  
підприємців та промисловців в Україні – Федерації роботодавців України, Української спілки 
підприємців та промисловців, Всеукраїнської Спілки виробників будматеріалів, Української 
асоціації вапняної промисловості, Асоціації газовидобувних компаній тощо вимагає від держави 
обов’язкового врахування вимог і потреб тих, хто створює робочі місця, сплачує податки, 
наповнює бюджети різних рівнів. Нечисельні та малодієві громадські ради при міністерствах та 
інших органах державної влади, мета створення яких полягала у забезпеченні врахування позиції 
кіл бізнесу і громад, формуванні активного експертного середовища, не призвели до бажаних 
результатів. Саме бізнес-середовище, об’єднане в професійні, чітко структуровані об’єднання, на 
нашу думку, здатне стати реальним двигуном у формуванні політики будь-якої галузі.  

Наявність значної кількості контролюючих органів (фіскальних, правоохоронних тощо), 
які не захищають бізнес від неправомірного тиску, змушують його все частіше шукати захисту від 
держави не в державних інституціях. Виникнення в 2014 році Ради Бізнес-омбудсмена (Business 
Ombudsman Council – Ukraine) [12], як незалежного консультативно-дорадчого органу при 
Кабінеті Міністрів України, стало можливим завдяки ухваленому Меморандуму про 
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взаєморозуміння для української Антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 року.  Рада, до 
якої входять інспектори – професійні адвокати і юристи, здійснює постійний  моніторинг 
антикорупційних змін в українському бізнес-середовищі, допомагає українському бізнесу 
відстоювати права, переважно, перед державними органами влади. Створення сприятливого 
бізнес-середовища задекларовано основною метою діяльності органу, що фінансується за кошти 
ЄБРР (Європейський Банк Реконструкції та Розвитку). Більшає представників бізнесу, серед яких 
Кам’янець-Подільське ПАТ «ГІПСОВИК», що прагне працювати без корупційних ризиків, в 
правовому полі, з вигодою для себе і держави. Їх об’єднує утворена в 2017 році з ініціативи Бізнес-
омбудсмена України Альгірдаса Шемети громадська організація «Всеукраїнська мережа 
доброчесності та комплаєнсу. UNIC» [15]. Метою створення Мережі є просування ідеї етичного та 
відповідального ведення бізнесу. Компанії-учасники мережі  підтримують добру ділову репутацію 
та постійно удосконалюють власні стандарти доброчесності на зразках кращих міжнародних 
практик. «Відповідальність, закладена в основу діяльності компаній, допоможе протидіяти 
корупції, послабити регуляторний тиск, полегшить доступ до кредитування, а також сприятиме 
виходу на міжнародні ринки», – зазначено у статутних документах організації.  

Питання впровадження європейських стандартів «екологізації» виробництва, 
застосування енергозберігаючих новацій, модернізації технічних потужностей напряму пов’язані 
зі значними фінансовими інвестиціями.  Інвестувати в екологію та впроваджувати новітні 
технології може лиш працюючий і прибутковий бізнес. Так, впродовж періоду з 2015 по 2018 рік, 
ПАТ «ГІПСОВИК» витратив на фільтрове обладнання  близько мільйона гривень. Крім того, на 
виробництві застосовується власний винахід, мета розробки якого полягала у заміні існуючої 
застарілої технології на безвідходну та  енергозберігаючу: Патент на корисну модель «Спосіб 
переробки відходів нерудних матеріалів низької та середньої твердості природної вологості» [9]. 
Цей спосіб включає операції завантаження матеріалу в подрібнювач, подрібнення і вивантаження, 
що вирізняється першочерговим подрібненням великих часток матеріалу з рівномірним 
розподілом  розмеленої маси, після чого відбувається кінцевий помел. Винайдена і запатентована 
корисна модель належить до галузі видобувної або гірничо-збагачувальної промисловості, а саме 
до способів подрібнення порід типу гіпсів, вапняків, доломітів. В процесі гірничої переробки цих 
матеріалів 25 % припадає на утворення фракцій помелу 0–10 мм,  0–20 мм. Зазвичай, ці фракції 
утворюють відвали, що займають великі території, а відповідно вимагають затрат на складування і 
зберігання. За допомогою винайденого способу переробки відходів нерудних матеріалів (низької 
та середньої твердості) забезпечується переробка матеріалу при природній вологості аж до фракції 
0-5 мм. А це – готовий продукт для подальшої переробки та реалізації. Кожне гірничне 
підприємство намагається вирішити проблему переробки відходів та раніше утворених відвалів. 
Як правило, це роблять в літню пору року при природньому процесі підсушування, оскільки у 
стані природньої вологості, відходи непридатні для переробки через суцільне залипання робочих 
органів дробарок та класифікаторів. Найближчі аналоги винаходу встановлені безпосередньо в 
кар’єрах і потребують значних енергетичних витрат на підсушування сировини, а це витрати до 8–
10 м газу на 1 тонну відходів [8, 10]. У випадку використання інших енергоресурсів – 11, 5 
одиниць умовного палива на 1 тонну висушених відходів. Винайдена корисна модель, на відміну 
від відомих технологій, якісно переробляє сировину з природною вологістю, шляхом введення 
додаткової технології подрібнення. Така двостадійна переробка на валкових дробарках різних 
типів – це розширення функціональних можливостей за рахунок запобігання «залипанню» 
матеріалу через природню вологість; зменшення енерговитрат; скорочення часу переробки; 
відходи не потребують додаткової спеціальної термообробки чи природньої сушки. Технологічна 
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лінія при однозмінній роботі кар’єру переробляє понад 30000 т відходів дроблення, що відповідає 
продуктивності утворення відходів кар’єру формату 100-120 тис. т переробленої гірничої маси в 
рік. Перероблені в цей спосіб вапняк, гіпсовий камінь, доломіт фракції 0–5 мм є готовими 
продуктами для агромеліорації (розкислення ґрунтів), в сільськогосподарському виробництві 
комбікормів, в металургії як флюсові добавки (крім гіпсу). 

Україна не повинна стати сировинним  придатком Європи. Економічний успіх полягає у 
створенні продукту з  додатковою вартістю. Тому надто важливими є інноваційна діяльність та 
співпраця з науковими установами. У Постанові Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 
2017–2021 роки» від 18 жовтня 2017 р. № 980 затверджено середньострокові пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017–2021 роки. Згідно з цим документом, головні 
розпорядники бюджетних коштів зобов’язані враховувати затверджені напрями під час відбору 
інвестиційних проектів, формування і визначення тематики наукових досліджень і науково-
технічних (експериментальних) розробок, які виконуються в межах видатків, передбачених у 
Державному бюджеті України на відповідний рік. В розділі IV йдеться про державну підтримку  
напрямку ґрунтоохоронного землеробства та  розвитку технології виробництва органо-
мінеральних добрив на основі місцевих сировинних ресурсів. Одним з важливих компонентів 
органо-мінеральних добрив є продукція на базі місцевих сировинних ресурсів (вапняк, доломіт, 
гіпс) Кам’янець-Подільського ПАТ «ГІПСОВИК». Доказами постійного пошуку нових методів 
роботи та впровадження інновацій є отримані в квітні 2018 року  Свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на «Добриво вапняне з підвищеним вмістом мікроелементів (ТУ У 20.1 - 
22986119 - 004: 2016)», «Добриво кальцієво-сірчане (ТУ У 20.1 - 22986119 - 005: 2016)», 
«Магнієво-сульфатно-кальцієва добавка (ТУ У 08.1 - 22986119 - 003: 2013)». Ці розробки 
підтверджують відповідність технічних умов  продукції  законодавству, потребам виробників і 
споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, 
національних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики. 

Впродовж 2013–2018 років підприємство співпрацювало з науковцями Подільського 
державного аграрного-технічного університету. Зокрема, базуючись на продукції підприємства (з 
Колодіївського та Слобідко-Рихтівського родовищ Хмельницької області), на замовлення та за 
кошти підприємства, науковцями було досліджено вплив  доломітового та вапнякового борошна 
на фізико-хімічні властивості різних типів ґрунтів та науково доведено і обґрунтовано їх 
меліоративні якості [3–6]. Науковцями Яворовим В., Вахняком В. виявлено поліпшення 
показників обмінної та гідролітичної кислотності, вмісту обмінних основ, зокрема, кальцію та 
магнію.  Вагомість такого дослідження особливо актуальна нині для економіки країни, оскільки 
ринок пересичений дороговартісними імпортними хіммеліорантами, іноді- сумнівної  якості, а 
вітчизняний продукт залишається поза увагою. 

Висновки. Негативні економічні тенденції в галузі вимагають швидких невідкладних 
заходів, як від держави, так і від громадського, наукового, професійного секторів. 

Раціональне, прозоре адміністрування галуззю спроможне значно посилити економічну 
безпеку країни, оскільки вона безпосередньо пов’язана та впливає на інші галузі: сільське 
господарство, металургію, будівельну галузь тощо. 

Падіння показників експорту вапняково-доломітної продукції, натомість – збільшення 
імпорту, вказує на недієву політику захисту вітчизняного виробника, наявність внутрішніх 
проблем, пов’язаних з дозвільними процедурами, занепадом потужностей залізниці у перевезенні 
продукції.  
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Інвестиції приходять туди, де зрозумілі та сталі «правила гри». Несталість вітчизняного 
законодавстві в галузі надрокористування, постійні «експерименти» та нечіткість стратегії змін 
призвела до призупинки низки вітчизняних підприємств. Введення нових, неапробованих та 
неузгоджених з бізнесом норм, їх скасування, введення інших норм з поправками – все це за 
останні роки призвело  до значних фінансових втрат, ануляції, призупинки дозволів на 
користування надрами, втрат значної кількості трудового потенціалу.  

Формування політики в галузі надрокористування обов’язково має стати процесом «від 
потреб промисловості до формулювання та закріплення державою». Кожна реформа повинна мати 
довгострокову мету та бути узгоджена з професійними громадськими спілками підприємців та 
промисловців, оскільки саме цей сектор є реальним виконавцем політики, наповнювачем бюджету 
та головним роботодавцем галузі.  

Ідея створення сприятливого бізнес-клімату, посилення економічної міці країни має 
превалювати над функцією покарання та надмірним контролем.  

«Екологізація» промисловості, переведення на енергозберігаючі технології, залучення 
наукових установ, модернізація – потребують значних фінансових витрат. Непрацююче 
підприємство нездатне залучити кошти, відтак – стати екологічним тощо. Кар’єр, у якому 
видобуток призупинений на час «бюрократичних переписок» з надавачем-продовжувачем дозволу, 
не приносить користі ні екомоміці, ні екології, ні бізнесу, ні державі. Тому варто і далі працювати 
над спрощенням дозвільних процедур, впровадженням «особливих періодів на час оформлення 
дозвільних документів», особливо для видобувачів нерудних корисних копалин. 

Задекларована урядовими постановами підтримка створення ланцюгів додаткової вартості,  
окремих наукових досліджень, пов’язаних з галуззю, нині носять декларативний характер, але 
потребують реального впровадження.   
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УДК 553.81.041 

АЛМАЗОНОСНІСТЬ ДАВНІХ ПЛАТФОРМ – ШЛЯХИ  
ДО УСПІХУ 

Приходько В.Л.  к. геол.н., ugkgg@ukr.net,  
Гейко Ю.В. , geykoyv@ukr.net, 

 ДП «Українська геологічна компанія», м. Київ, Україна 
Наведено інформацію щодо розміщення родовищ алмазів в межах давніх платформ, історії та методів пошуків 

алмазів в різних країнах світу в порівнянні з такими в Україні протягом останніх 50 років. 

DIAMOND BEARING OF ANCIENT PLATFORMS – THE WAY  
TO SUCCESS 

Prihodko V., Cand. Sci. (Geol.), ugkgg@ukr.net,  
Heiko Yu., geykoyv@ukr.net, 

SE «Ukrainian Geological Company» Kyiv, Ukraine 
The information on the placement of diamond deposits within the framework of ancient platforms, history and methods 

of searching for diamonds in different countries of the world is given in comparison with those in Ukraine during the last 50 
years. 

Кімберліти відомі на усіх континентах в межах давніх платформ (кратонів) з 
метаморфічним фундаментом ранньодокембрійського віку. Таких платформ дев’ять: 
Східноєвропейська, Сибірська, Північноамериканська, Південноамериканська (Бразильська), 
Китайська, Індокитайська, Африкансько-Аравійська, Австралійська, Антарктична. Родовища 
кімберлітових алмазів виявлені як у межах плит з осадовим чохлом (Якутська, Архангельська, 
алмазоносні провінції тощо), так і у межах щитів (Канада, Бразилія, Західна та Південна Африка, 
Індія, Китай). Кімберліти мають різний вік - від 70 до 1200 млн років, хоча найпродуктивнішою 
епохою кімберлітового магматизму вважається середньопалеозойська. 

Лампроїти зустрічаються як на давніх платформах, так і у складчастих поясах; мають 
широкий віковий діапазон від 1,4 млрд років до 56 тис. років. Найбільш відомі поля лампроїтів 
розташовані в США (штат Вайомінг), Іспанії, Західної Австралії та Росії. Родовища алмазів на 
даний час відомі тільки у Західній Австралії – це лампроїтові трубки Аргайл та Еллендейл [5]. 

Відкриття кожного зі всіх відомих родовищ алмазів має свою історію, пов’язану з різними 
обставинами і не тільки з геологічними умовами та цілеспрямованими пошуками протягом 
багатьох років, а і з випадковою вдачею. Як найбільш незвичайний шлях до успіху можна вважати 
виявлення алмазів у Південній Африці. Існує кілька версій, найбільш вірогідною з яких є та, 
згідно з якою перший алмаз був випадково знайдений хлопчиком-пастухом у 1866 р. Жовтий 
алмаз, що важив 21,25 карата отримав назву «Еврика!» Але основна знахідка була зроблена дітьми 
місцевих фермерів, якими був знайдений алмаз вагою 83,5 карата і отримав ім’я «Зірка Південної 
Африки». Вже в кінці 60-х років XIX століття були знайдені алмази в корінних відкладах біля 
сучасного міста Кімберлі, які отримали назви кімберлітів. Ця історія нерозривно пов’язана з 
найбільшою алмазної корпорацією «Де Бірс», що отримала назву на честь власників звичайної 
бурської ферми. У 1880 році брати Де Бирс утворюють компанію з видобутку алмазів, названу «Де 
Бірс», яка на даний час контролює основну частину ринку алмазів у ПАР, Ботсвані, Намібії, 
Анголі, Танзанії, ДР Конго, а також частково в Китаї та Австралії. 

Видобуток алмазів та наукове вивчення структурно-тектонічної позиції, геологічної будови 
та особливостей мінералів багатьох кімберлітових трубок Південної Африки дало змогу в кінці 
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1930 – початку 1940-х рр. геологу Г.Г. Моор вперше висловити припущення про алмазоносность 
півночі Сибірської платформи, про наявність тут ультраосновних порід – кімберлітів і геологічної 
подібності Південно-Африканської та Сибірської платформ. До такого ж висновку в 1941 р 
прийшов і B.C. Соболєв.  

В межах Сибірської платформи перші алмази були виявлені у 1949 р. в алювіальних 
відкладах p. Bілюй. Але ще довгий час не вдавалося зробити суттєвого поступу у пошуках 
корінних родовищ алмазів і встановлення їх пошукових ознак. В 1953 р в басейні р. Далдин були 
виявлені піроп та ільменит, порівняння яких з піропом і ільменітом кімберлітів Південної Африки 
показало їх повну тотожність та перевернуло теоретичні уявлення геологів про корінні джерела 
алмазів на Сибірській платформі. На підставі цього піроп і ільменіт були висунуті як важливі 
супутники алмазів. Тоді ж в руслі р. Далдин в результаті дрібнооб’ємного випробування був 
знайдений алмаз. Цілком природно, відразу виникло питання про пошуки в цьому районі 
корінного джерела піропу і ільменіту, який можливо був би і корінним джерелом алмазів. Ця 
робота і була проведена мінералогом партії Л.А. Попугаєвою у 1954 р. В результаті були виявлені 
корінні породи, що містять піроп, ільменіт, а також алмаз, і тим самим доведений генетичний 
зв’язок цих мінералів. Це було перше корінне родовище алмазів трубка «Зірниця». Видобуток на 
якій ведеться з кінця 1950-х рр. переважно. відкритим способом, а з 1999 розпочато підземний 
видобуток на трубці «Інтернаціональна». Найбільші за балансовими запасами корінні родовища 
(трубки): «Вдала», «Ювілейна», «Мир», «Інтернаціональна», «Зірниця», «Айхал», 
«Краснопресненська» [4]. 

З часу відкриття в Якутії кімберлітової трубки «Зірниця» шліхомінералогічний метод 
пошуків у осадових відкладах мінералів-супутників стає самим важливим у світової практиці для 
оцінки перспективності територій на алмази. Поступово, з процесом вивчення мінералів-включень 
в алмазах в різних алмазоносних провінціях світу, до піропу та ільменіту добавились 
хромшпінелід, хромдіопсид, форстерит. Всі вони отримали назву індикаторних мінералів 
кімберлітів. Ці мінерали генетично пов’язані з алмазами але значно більш численні та можуть 
використовуватися в якості індикаторів для визначення місцезнаходження первинного джерела 
алмазів. 

В Західній Австралії саме за допомогою шліхомінералогічного методу з використанням 
сучасного обладнання для відбору та обробки проб різного обсягу (від 40 кг до декількох тонн) 
були виявлені алмазоносні олівінові лампроїти поля Еллендейл та багатої лампроїтової трубки 
Аргайл. Алмази в Західній Австралії були виявлені вперше у 1895 р, але їх корінне джерело й досі 
не відоме. Пошукові роботи на алмази розпочалися тільки в середині 60-х років минулого століття, 
у них взяли участь багато гірничодобувних компаній та повезло тільки одній, яка й відкрила 
трубку Аргайл у 1979 р. Ця трубка містить 7 кар/т та за вмістом алмазів є однією з самих багатих 
трубок у світі, хоча 90 % алмазів, які видобуваються з неї, відносяться до технічних [5]. 

Довготривалою та наприкінці майже сенсаційною є історія відкриття родовищ алмазів у 
Канаді, в межах Канадського кратона (Канадського щита тощо). Подібність за геологічною 
будовою Волинського та Середньопридніпровського мегаблоків Українського щита до деяких 
блоків Канадського щита, особливо до кратону Слейв відмічалася багатьма дослідниками(М.П. 
Щербак та ін., 2003). Тому досвід пошукових робіт в Канаді з використанням різних методів, які 
змінювалися під впливом нових отриманих факторів, послідовним аналізом геолого-
мінералогічних та геофізичних даних є дуже важливим для вирішення проблеми корінної 
алмазоносності України. 
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Можливість відкриття алмазів в Канаді була передбачена понад століття тому професором 
W.H. Hobbs (1899), який зробив припущення, що алмази в районі Великих озер були 
транспортовані льодовиками з низовини затоки Джеймс у Канаді. Але тільки у 1960 х роках 
розпочаті широкомасштабні пошукі алмазів декількома компаніями зокрема: Selco Exploration Co. 
(Британська компанія) і De Beers (Південна Африка). Початкові зусилля з пошуків алмазів були 
зосереджені в низині затоки Джеймса у північній частині Онтаріо. Selco і DeBeers виявили 
індикаторні мінерали кімберлітів (в тому числі піропи) в 20 місцях на великій площі (біля 10 000 
км2), що підтвердило припущення Хоббса (1899). На початку 1960-х років DeBeers також вивчав 
показники мінералів-індикаторів в районі озера Тімікамінг, в Квебеку, в результаті чого була 
відкрита перша кімберлітова трубка. 1980-і роки знаменувалися найбільш помітними 
дослідженнями в Онтаріо і з чіткими ознаками того, що пошуки алмазів поширюється на всю 
країну. Поєднання шліхомінералогічного опробування осадових відкладів з аеромагнітними 
дослідженнями та наступним бурінням аномалій в районі річки Аттавапіскат у 1988–1989 р. 
привело до виявлення 16 тіл кімберлітів розміром від 0,4 до 15 га, 15 з яких містили алмази [6].  

Широкомасштабні дослідження алмазоносності Канади тривали більш чотирьох десятиліть, 
де було задіяне близько 150 компаній в різні роки. Станом на кінець 2002 року було виявлено 538 
кімберлітових тіл, більше половини яких є алмазоносними, що набагато перевищує середній 
світовий показник (20 %). Економічно ефективними для видобування є понад 5 % (у світі 1 %). 
Протягом 1990-х років приблизно 750 млн дол. США було витрачено на пошуки родовищ алмазів 
та їх оцінку в Канаді. Свого піку геологорозвідувальні роботи досягли у 1994–1996 р. За цей 
період щорічно витрачалося до 146 млн дол. США. У 1997–1999 р.р. в Канаді діяло близько 50-ти 
розвідувальних компаній із щорічними витратами біля 113 млн дол. США. Завдяки цьому Канада 
стає сьомим виробником алмазної сировини у світі за вагою і п’ятим за величиною [6].  

В кінці 2004 року річний видобуток Канади з двох шахт (Екати та Діавик) складав біля 10 
млн карат, оцінених приблизно в 1 млрд дол. США. Таким чином, Канада стала шостим у світі 
виробником необроблених алмазів за вагою і четвертим за величиною (8 % та 10 % відповідно), 
що трохи менше від Південної Африки в обох категоріях [6]. 

Що стосується Українського щита (УЩ) та його схилів, слід підкреслити, що пошуки 
алмазів розпочато орієнтовно з 1951 р. В період 1951–1955 рр. виявлені поодинокі алмази та 
піропи в алювії річок Дністер, Південний Буг, Горинь, Тетерів та інших. Період 1956–1974 рр. 
характеризується широким застосуванням піропової зйомки. В результаті встановлено широку 
поширеність піропів як на території країни, так і по стратиграфічному розрізу осадових товщ 
чохла (від рифею до сучасних відкладів), а також подібність хімічного складу піропів до піропів 
алмазоносних трубок Якутії. Етап 1974–1990 рр. характеризується інтенсифікацією пошуків 
кімберлітових тіл. Головними методами стають аеро- та наземна магніторозвідка (інколи з іншими 
геофізичними методами) виявлення локальних аномалій «трубкового типу», завірення їх бурінням 
(як правило однією свердловиною), шліхове опробування різновікових відкладів осадового чохла. 
Роботи проводяться як на локальних ділянках, так і на великих територіях. Так в північно-західній 
частині УЩ (на площі 35 000 км2) виявлені невеликі уламки алмазів у четвертинних відкладах та в 
конгломератах Білокоровицької структури (максимальний розмір 2–3,5 мм). В північній частині 
Приазовського мегаблоку виявлені кімберлітові трубки Надія та Південна. З 1991 р. роботи з 
пошуків корінних джерел алмазів концентруються в межах перспективних площ: Кухотсько-
Більської, Новоград-Волинської, Бердичівсько-Вінницької та Східно-Приазовської. Методика 
робіт: шліхове та дрібнооб’ємне випробування базальних горизонтів осадового чохла, деталізація 
ореолів індикаторних мінералів, аеромагнітна зйомка масштабу 1 : 25 000–1 : 10 000, наземні 
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геофізичні дослідження масштабу 1 : 1000–1 : 5000) в межах перспективних ділянок або локальних 
аномалій, буріння свердловин [1]. Результати цих досліджень наведено в чисельних звітах та 
публікаціях, однак до відкриття родовищ вони не призвели. 

Тут необхідно відмітити деякі особливості геологічної будови УЩ стосовно застосування 
тих чи інших методів пошуків алмазів. Шліхомінералогічний метод виявлення індикаторних 
мінералів кімберлітів, як і на Канадському щиті, працює тільки на виокремлення окремих 
територій, розміри яких залежать від детальності опробування найдавніших колекторів можливого 
накопичення цих мінералів, тобто від ретельного вивчення речовинного складу базальних 
горизонтів відкладів осадового чохла, що потребує значних обсягів бурових робіт. Прямі пошуки 
за так званими піщано-гравійним «пасткам» у річковій мережі, які привели до відкриття перших 
трубок Якутії та лампроїтів Австралії, в межах УЩ неможливі за відсутністю таких пасток у 
рівнинних річках та їх приток зі спокійною течею. Алювіальні відклади являють собою 
здебільшого дрібнозернистий пісок, в якому виявлені численні знахідки зерен дрібних 
індикаторних мінералів, в тому числі й алмазів, по яких вийти на корінне джерело неможливо. 
Лише вивчення за допомогою буріння свердловин всього розрізу осадових відкладів (від крейди 
до четвертинних) та виявлення в тих чи інших значних концентрацій індикаторних мінералів з 
ознаками незначного переносу дозволяє максимально звузити площу пошуків. 

За період 2000-2018 р. на пошуки алмазів, як приклад в межах північно-західного схилу 
УЩ та Волинського мегаблоку УЩ, за усіма діючими проектами витрачено 5 148 447 доларів 
США (тобто в середньому 290 тис. дол. США у рік). Розподіл асигнувань по рокам показаний на 
наведеній нижче діаграмі.  

 
В Канаді та Росії разом з аеро- та наземною магнітною зйомкою постійно виконується 

електророзвідка, в деяких випадках наземна сейсморозвідка та гравірозвідка [4, 6]. Незважаючи на 
те, що практика використання геофізичних методів для пошуків родовищ алмазів наближається до 
піввікового ювілею, але вибір перспективних аномалій для подальшої деталізації та буріння є 
найскладнішим завданням. Багато проб і помилок було у всіх алмазодобувних країнах світу на 
цьому шляху. Все залежало від обсягів буріння для вивчення різних типів аномалій та своєчасного 
проведення аналізу отриманих даних, для того, щоб виділити недоліки й помилки.  

В умовах щитів, як Канадського, так і Українського, геофізичні характеристики кімберлітів 
та гнейсо-гранітного фундаменту, який їх вміщує, досить близькі, тому при виборі аномалій для 
наземної деталізації велика увага надається іншим ознакам наявності кімберлітових тіл, зокрема 
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контрастним ореолам індикаторних мінералів та формі й розміру магнітних аномалій. Але останнє 
слово залишається за кількістю пробурених свердловин. Багаті алмазовидобувні компанії в 
Канаді та Якутії практикують методи оглядових бурових робіт за різною мережею, в залежності 
від розмірів та складності геологічної будови перспективних площ досліджування (від перших 
кілометрів до перших сотень метрів) [4,6].  

З точки зору світової практики обсяги цих робіт для досить великих територій (кілька тисяч 
км2) та асигнувань, які були на них витрачені, в наших умовах можна віднести до 
рекогносцирувальних досліджень, головною ціллю яких є звуження території пошуків за рахунок 
виділення ділянок та площ, де є всі можливі контрастні ознаки наявності кімберлітів. Можна 
стверджувати, що принаймні на трьох площах ми такий результат маємо – це Новоград-
Волинська, Кухотсько-Більська та Східно-Приазовська площі.  

У 2017 р. з метою уточнення ступеня перспективності та меж виділених ділянок на 
Новоград-Волинській площі (Губківської та Анастасівсько-Болярської) було виконано 
дешифрування космічних знімків, крупномасштабних аерофотознімків та морфоструктурний 
аналіз в поєднанні зі всією наявної геолого-геофізичною інформацією. Для отримання додаткової 
інформації на Губківській та Анастасівсько-Болярській площах використано ще один, новий для 
території України метод, а саме: вивчення теплового поля земної поверхні на основі сучасних 
матеріалів космічних зйомок у довгохвильовому (тепловому) інфрачервоному діапазоні 
електромагнітного спектру з метою прогнозування ділянок (місць) проявів порід кімберлітового 
складу. За результатами цих досліджень було визначено декілька аномалій. На одній з них були 
проведені наземні геофізичні дослідження методами магніторозвідки та гравірозвідки з мережею 
20 × 10 м та 40 × 40 м відповідно в межах аномалії теплового поля (0,4 км2, ділянка Б-1) [2]. А у 
цьому році пробурені 5 похилих свердловин, 4 з яких розкрили тіла поховано-кристалічних порід 
потужністю до 5–10 м, які зараз ретельно вивчаються. 

Тут необхідно ще зазначити, що у 1994 р. канадська компанія «Ньюгейт» виявила інтерес 
до Новоград-Волинської площі як потенційно алмазоносної насамперед тому, що вона за 
геологічною будовою та характером геофізичних полів подібна до деяких провінцій Канадського 
щита (кратон Слейв тощо), де відомі трубки та дайки алмазоносних кімберлітів. В період з ІІ кв. 
1994 р. до ІІ кв. 1996 р. пошукові роботи на алмази (аеромагнітна зйомка, деталізація магнітних 
аномалій, буріння пошукових свердловин, мікрозондовий аналіз мінералів-індикаторів та інші) 
виконувалися ДГП «Північукргеологія» за кошти компанії «Ньюгейт» (Канада), але дозвіл на 
продовження робіт ця компанія з невідомих причин не отримала. Через деякий час у 2003 р. був 
складений контракт на виконання науково-дослідних робіт між ПДРГП «Північгеологія» та Де 
Бирс Канада Експлорейшен Інкорпорейшен. Метою даного контракту було інвестування коштів 
для проведення комплексу науково-дослідних робіт на Кухотсько-Більській та Новоград-
Волинській площах. Цей контракт був успішно виконаний у 2004 р., а протягом 2004-2006 рр. 
компанія Де Бирс Канада Експлорейшен Інкорпорейшен намагалася укласти інвестиційний 
контракт на проведення пошуків корінних джерел алмазів на вказаних вище площах та на інших 
перспективних територіях УЩ, але їй також було відмовлено. 

Одним з головних напрямків останніх пошукових робіт на алмази у межах Кухотсько-
Більської площі (1995–2013 р.) було вивчення речовинного складу гетерогенних брекчій, в яких 
раніше були виявлені уламки кімберлітів. Результати вивчення структурно-текстурних 
відмінностей та речовинного складу брекчій дають підставу для трактовки більшої частини 
проявів брекчій як структур вибухового типу. Також важливим результатом аналізу наявної 
геолого-геофізичної інформації є виділення структур, які в світовій практиці робіт на алмази 
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характеризуються як структури діатремової асоціації (СДА). Вони часто вміщують декілька 
трубок вибуху різного складу та різних фаз виверження, в тому числі алмазоносних. Таке 
обґрунтування щодо генезису та можливої моделі виділених структур діатремової асоціації в 
межах Кухотсько-Більської площі досить коректно ув’язується комплексом геофізичних методів, 
зокрема з детальними магніторозвідкою, гравірозвідкою та сейсморозвідкою. За результатами 
проведених досліджень в межах найбільш перспективних СДА рекомендовано проведення прямих 
пошуків кімберлітових та лампроїтових тіл в межах та поблизу вже виявлених брекчієвмісних 
трубок вибуху з випереджаючим довивченням комплексом наземних детальних геофізичних робіт 
для визначення розташування кімберліт-лампроїтових рудних тіл безпосередньо в брекчієвій 
структурі. Комплексне вивчення речовинного складу брекчій дали чітке підтвердження їх 
генетичної та просторової спорідненості з глибинними джерелами та дає підстави припускати, що 
вони є своєрідними «структурами-супутниками», що утворилися навколо автолітових 
кімберлітових (лампроїтових) порід та являють собою породи першої фази проникнення 
(інтрудування) магматичного розплаву лужно-ультраосновного складу у вміщуючи їх породи. 
Інтенсивність вторинних змін та самі процеси постгенетичних змін порід брекчій Кухотсько-
Більської площі подібні до таких, що притаманні для Архангельської алмазоносної провінції. 
Також аналогії з цією провінцією можливо провести за віком кімберлітів, їх геологічною 
позицією, за вмістом індикаторних мінералів кімберлітів, а також за вмістом та складом 
ксеногенного матеріалу. Але розміри діатрем більш зіставляються з такими, що виявлені на 
Північно-Західних територіях Канади (кратон Слейв), де максимальні розміри трубок не 
перевищують 12 га [3]. 

Ще вкрай необхідно додати інформацію про ще один з найперспективніших на виявлення 
алмазоносних кімберлітів мегаблок УЩ  – Середньоприднепровський [1]. Цей мегаблок за часом 
стабілізації фундаменту найдавніший на УЩ та відповідає поняттю «класичного» архону і, згідно 
з «правилом  Кліффорда», найбільш перспективний на корінні джерела алмазу. За особливостями 
будови, вікової послідовності прояву вулканізму, гранітоїдного магматизму, метаморфізму та 
інших ендогенних процесів цей блок має певну подібність з архейським кратоном Слейв на 
Канадському щиті, де відомі алмазоносні трубки, дайки та сили алмазоносних кімберлітів 
палеозойського віку. Для обох кратонів характерно те, що після стабілізації в археї вони не 
зазнавали істотної тектоно-термальної переробки в протерозої і фанерозої. Незважаючи на 
теоретично високу перспективність блоку на алмази, вагомих підстав для виділення району 
(ареалу) розвитку лампроїт-кімберлітового магматизму в межах блоку нині немає. Одна з причин 
такої ситуації – слабка вивченість осадових порід на алмаз та інші індикаторні мінерали 
кімберлітів.  

Як було сказано вище, протягом 2004–2006 рр. компанія Де Бирс Канада Експлорейшен 
Інкорпорейшен намагалася укласти інвестиційний контракт на проведення пошуків корінних 
джерел алмазів в тому числі й на території Середньопридніпровського мегаблока. За допомогою 
співробітників компанії та їх бачення напрямків та обсягів спільних робіт у 2005 р. був 
затверджений проект з «Прогнозування перспективних на корінні родовища алмазів структур, 
площ в межах Придніпровського блоку», але підписання контракту з Де Бирс не відбулося. До 
2009 р. цей проект частково фінансувався, що дало можливість зібрати та проаналізувати наявну 
геолого-геофізичну інформацію.  

За отриманими даними, в тому числі регіональними критеріями та ознаками (геологічною і 
структурно-тектонічною будовою), а також за наявністю давніх річкових долин нижньокрейдового 
та палеогенового віку, які можуть бути колекторами наявності алмазів та їх мінералів індикаторів, 
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була досить умовно виділена для пошуків корінних джерел алмазів найбільш перспективна 
частина в межах Дніпропетровської області, площа якої складає 9300 км2. 

У 2016 р. ТОВ «Єврогаз Мінералс» надало всі необхідні документи для отримання 
спеціального дозволу з метою геологічного вивчення Дніпропетровської площі 
Середньопридніпровського блока Українського щита на виявлення тіл кімберлітів і лампроїтів як 
можливих корінних джерел алмазів та оцінка їх продуктивності дослідно-промисловою 
розробкою. Як і слід було очікувати, відповідь була негативною, ТОВ «Єврогаз Мінералс» 
звернулося до судів, які розбирають цю справу до цього часу та невідомо коли закінчать. 

Виникає питання хто і чому всіляко перешкоджає виявленню корінних родовищ алмазів в 
Україні? Проводити ці роботи за Державні кошти – дорого, а інвесторам не давали ніякої 
можливості. Необхідно зазначити, що алмазодобувні компанії спілкуються між собою та мова про 
таку «інвестиційну політику» України з питання пошуків алмазів вже давно пішла гуляти по світу.  

Виходячи із аналізу перспектив алмазоносності окремих площ, ми вважаємо, що 
першочерговими для подальшого вивчення є (із заходу на схід): Кухотсько-Більська, Новоград-
Волинська, Дніпропетровська (Середньопридніпровський блок). Для досягнення успіху необхідні 
відповідні асигнування із залученням інвесторів як вітчизняних, так і зарубіжних, та різко змінити 
«інвестиційну політику» держави щодо геологорозвідувальних робіт на алмази. 
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УДК 553.91 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІТУ В СУЧАСНИХ 
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 

Рудько Г.І., д. геол.-мін. н., д. геог. н., д. т. н., проф.,  
Петришин В.Ю., geology1982@ukr.net 

Державна комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ, Україна, office@dkz.gov.ua 
У даній роботі проведено аналіз родовищ графіту України. Проведення робіт даного напрямку 

обґрунтовується тенденцією збільшенням попиту на графіт у світі. 

PROSPECTS FOR THE USE OF GRAPHITE IN ENERGY-SAVING 
TECHNOLOGIES 

Rudko G.I., Dr. Sci. (Geol.-Mineral.), Dr. Sci. (Geogr.), Dr. Sci. (Eng.), Prof., 
Petryshyn V., geology1982@ukr.net,  

State Commission of Ukraine on Mineral Resources, Kyiv, Ukraine, office@dkz.gov.ua 
This work provides the analysis of graphite deposits in Ukraine. Such works are justified by a tendency of growing 

demand for graphite in the world. 

Вступ. Графіт (від грец. γραφο – писати) – мінерал класу самородних напівметалів, 
найстійкіший у земній корі кристалічний різновид вуглецю. Графіт – мінерал гексагональної 
сингонії, що складається з вуглецю (рис. 1). Колір графіту – від сталевого сірого до чорного, блиск 
– металевий, матовий, твердість (за шкалою Мооса) 1–2, щільність 2,1–2,2 г/см3, температура 
плавлення 3845°С. Графіт у шліфах не прозорий, слабо просвічують лише його пластини 
товщиною менше 2 мкм. Графіт хімічно інертний, в кислоті не розчиняється. При впливі на нього 
розплавлених металів утворює розчинені в ньому карбіди. Має хорошу теплопровідність. По 
електропровідності можна порівняти з більшістю металів. На дотик графіт жирний, відрізняється 
малим коефіціентом тертя. 

 

 
Рис. 1 Кристалічні решітки алмазу і графіту 

 
Зустрічається у вигляді щільних і лускуватих мас, а також дрібних пластин і їх зростків 

(лусочок), вкраплених у вміщуючу породу. 
Графіт належить до найбільш легкофлотованих мінералів, але його флотованість залежить 

від величини кристалів, характеру домішок та ступеня окиснення поверхні. Флотацію графіту 
звичайно проводять з використанням гасу і спінювача у лужному або кислотному середовищі, яке 
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створюється содою, вапном або сірчаною кислотою. Природний аполярний характер кристалів 
графіту, їхня луската форма і мала густина обумовлюють легку флотованість графіту і дозволяють 
флотувати досить великі частинки. Структура шарувата. Колір чорний, сірий. Сингонія 
гексагональна. 

У залежності від структурних особливостей руд, вмісту графітового вуглецю, можливостей 
тонкого помолу графіт використовується в різних галузях промисловості, як металургія, 
металообробка, хімічна, сталева промисловість, енергетичний сектор (виготовлення 
футерувальних плит і плавильних тиглів, графітованних електродів і інших нагрівальних 
елементів, які використовуються під час плавлення металів і багато іншого), олівцевому 
виробництві. 

Всі родовища і рудопрояви графітових руд України розташовані в межах Українського 
щита.  

Розвідані запаси промислових категорій на родовищах: Заваллівське, Петровське, Троїцьке і 
Маріупольське. Перспективним є і Балахівське родовище. 

Графіт — велике багатство нашого народу. Україна може стати світовим постачальником 
не тільки цього цінного і досить дорогого мінералу, але, виробів із нього – металево-графітових, 
змазувально-охолоджувальних та штучних алмазів. 

Природні графіти розділяються на явнокристалічні (середній розмір кристалів більше 1 
мкм) і скритокристалічний (аморфний). Кристали аморфного графіту не завжди розрізняються 
навіть під мікроскопом. 

Явнокристалічний графіт представлений щільними і лускуватими різновидами. Щільні 
різновиди складені тісно прилеглими один до одного і досить міцно з’єднаними кристалами. Серед 
щільних графітів виділяються крупнокристалічні (середній розмір кристалів більше 50 мкм) і 
дрібнокристалічні. 

Лускуваті різновиди складаються з окремих кристалів або їх паралельних зростків, що 
мають форму луски. Вони розповсюджені в межах Українського кристалічного щита. 

Скритокристалічний (аморфний) графіт представлений щільними різновидами, 
складеними найдрібнішими, переважно різно орієнтованими кристалами графіту і розпорошеними 
різновидами, в яких подібні кристали розподілені у вміщуючій породі. Промислове значення 
мають лише щільні різновиди, особливо з кристалами, орієнтованими в одній площині, що надає 
їм пластичність і "жирність". 

Генетичні типи родовищ графіту 
Виділяють такі генетичні типи родовищ графіту: метаморфічні, пневматолітово-

гідротермальні, контактовою-метасоматичні, пегматитові і власне магматичні. 
Найбільше значення мають метаморфічні родовища.  
Метаморфічні родовища, сформовані в результаті перетворення разсіяної органічної 

речовини, складені переважно рудами кристалічного графіту. Зміст графітного вуглецю 
змінюється у межах від 2 до 30 %, зрідка досягає 60 %. Поклади графітових руд представлені 
неправильними пластоподібними тілами і лінзами, досягають значної протяжності (2–3 км) і 
потужності (перші сотні метрів). Родовища приурочені до давніх метаморфічних товщ, складені 
кристалічними сланцями і гнейсами, мраморизованими вапняками і доломітами, іноді кварцитами. 
До цього типу належать родовища Українського кристалічного щита (Завалівське, Петровське, 
Старокримське). 

Родовища, що виникли внаслідок метаморфізму вугілля, складені рудами переважно 
скритокристалічного (аморфного) графіту іноді в кількості (20–40 %) присутній явнокрісталічний 
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графіт. Графітові руди утворюють пласти, пластоподібні тіла і крупні лінзи потужністю до 30 м, 
що залягають серед метаморфізованних порід. За простяганням графітові руди нерідко поступово 
змінюються антрацитом або покладами природного коксу. Для родовищ цього генетичного типу 
характерний високий вміст графітного вуглецю 60–80 %, іногда досягає 97 %. Постійними 
домішками є кальцит, кварц, апатит і невелика кількість сульфідів. До родовищ цього типу 
відносяться: родовище Красноярського краю, Мексики і Південної Кореї. 

Пневматолітово-гідротермальні родовища зустрічаються переважно серед гнейсів. 
Графітові тіла утворюються в результаті заповнення порожнин тріщин графітом та іншими 
мінералами, кристалізованими з циркульованими по цим тріщинами високо термальних розчинах 
багатих летючими компонентами. Зустрічаються в основному щільнокристалічні різновиди 
графіту. Разом з ним присутні пірит, титаномагнетит, кварц, біотит, ортоклаз, авгит, апатит, рутил, 
кальцит і інші мінерали. Склад цих домішок зазвичай не перевищує 50 %. Рудні тіла представлені 
переважно пластовими і січними жилами. Великі тіла графіту, що мають промислове значення, 
зустрічаються рідко; найбільш відомі крупні поклади Шрі-Ланка.  

Контактово-метасоматичні родовища приурочені до контактів гібридних інтрузивних і 
карбонатних порід. На контактах карбонатні породи перетворені в графітоносні скарни. Графіт (в 
основному явнокристалічний лускатий) зустрічається у вигляді покладів неправильної форми, 
близької до жило- або штокоподібної, а також розсіяний в скарнах. Склад графітного вуглецю 
зазвичай становить 5–20 %. Родовища цього типу нечисленні і розвинені переважно в східній 
частині Канади. 

У пегматитах рідко спостерігаються промислові концентрації графіту, зазвичай він 
зустрічається у вигляді дрібних лусочок і радіально–променистих агрегатів. Найчастіше графіт 
розвивається в зальбандах, зрідка - в центральних частинах жил. Невеликі родовища цього 
генетичного типу відомі в Канаді, США та Італії. 

Власне магматичні родовища графіту приурочені до інтрузивних та ефузивних породах 
різного складу; від кислих і лужних до ультраосновних. Джерелом вуглецю можуть бути 
газоподібні сполуки вихідної магми, а також асимульовані цієї магмою породи (карбонатні або 
вміщуючі органічні залишки). Поклади графіту на родовищах даного типу мають форму 
неправильних штоків, гнізд і жил. Власне магматичні родовища графіту характерізуются 
невеликими запасами і високою якістю сировини (30–40 % графітного вуглецю). Прикладом може 
служити Ботогольске родовище. 

Графітові руди зазвичай піддаються збагаченню методом флотації. Без попереднього 
збагачення використовуються лише окремі різновиди багатих руд Ногинске родовище. 

Ефективність флотації графітових руд залежить від ступеня розкристалізаціі графіту. 
Явнокристалічний графіт руд родовищ після їх подрібнення майже повністю витягується в пінний 
продукт при низькій витраті збирача, що дозволяє отримувати кондиційні концентрати навіть при 
вмісту графітного вуглецю 2–3 %. 

Руди скритокристалічного графіту збагачуються методом флотації погано; значна частина 
графіту залишається у хвостах, а одержуваний пінний продукт важко доводити до кондиційного 
якості. Тому такі руди зазвичай використовуються без попереднього збагачення. При цьому вміст 
у них графітного вуглецю має становити не менше 70 %; більш бідні руди використовуються дуже 
рідко. 

Для поліпшення якості руд скритокристалічних графітів застосовується рудоразборка. Іноді 
хороші результати отримують при виборчому стадійному подрібненні. 

143



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

Графіт високої чистоти отримують з допомогою рафінування багатих графітових порошків 
термічним або газотермічним способами (рис. 2). Ці методи засновані на тому, що при високій 
температурі (2200–2500°С) майже всі зольні домішки (слюда, кварц, польові шпати, хлорити) 
випаровуються. При цьому втрачається і частина графіту. Іноді для отримання спеціального 
малозольного графіту проводиться дороге хімічне збагачення за допомогою плавиковою, сірчаної 
або соляної кислот. 

  
а б 

Рис 2. Графіт (а) та графітовий концетрат (б) 
 
Єдині вимоги промисловості до графітових руд відсутні. Вони оцінюються по кондиціям, 

що встановлюються для кожного родовища на підставі техніко-економічних розрахунків по їх 
видобутку і збагачення, технологічних властивостей, якістю одержуваних графітових концентратів 
і області їх використання. Стандарти і технічні умови розроблені тільки на графітові порошки та 
концентрати.  

Родовища графіту в Україні. Україна входить до числа країн з найбільшими запасами 
графіту. Розробка видобутку графіту становить великий економічний інтерес.  

Найбільші родовища зосереджені в Мексиці, Китаї, Чехії, Бразилії, Росії, Південній Кореї, 
Канаді. 

Всі родовища і рудопрояви графітових руд України розташовані в межах Українського 
щита. Основіні родовища Заваллівське, Петровське, Троїцьке, Маріупольське. 

Окрім детально розвіданих родовищ на Українському Щиті відомо 99 рудопроявів і два 
родовища, на яких завершені роботи стадії детальної розвідки: Буртинське (ділянка Городнявська) 
– на півночі Хмельницької області і Балаховське – на північному сході Кіровоградської області. 
Запаси категорій В+С1+С2 і прогнозні ресурси категорій Р1+Р2 цих ділянок оцінюються в 2703 млн 
т руди (253 млн т графіту). 

Для розвідки і підготовки до промислового освоєння при сьогоднішньому рівні вивченості 
можна запропонувати тільки два родовища: Буртинське, для утворення нової крупної сировинної 
бази графітових руд, і Балаховське, для утворення невеликого підприємства на базі 
вивільняющихся потужностей Балаховського буровугільного розрізу. 

Балаховське відноситься до числа крупних родовищ і може бути альтернативною 
сировинною базою.  

Завалівське родовище розташовано біля р. Південний Буг у Гайворонському районі 
Кіровоградської області і частково у Савранському районі Одеської області. 

Приурочено до однойменної синклінальної складки. Корисні копалини представлені графіт-
біотитовими і графіт-гранат-біотитовими гнейсами, які утворюють крутопадаючі тіла. На 
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родовищі виділено п’ять основних ділянок: Південно-Східна, Проміжна, Хутор Андріївка, 
Південна Смуга і Правобережна.  

Родовище відкрито у 1921 р., розробляється з 1930 р. відкритим і підземним способами, а з 
1982 р. – тільки відкритим і тільки на південно-східній ділянці. За цей час видобуто близько 25 
млн т руді (1,7 млн т графіту). Видобута руда переробляється на власній збагачувальній фабриці 
методом флотації.  

Район Заваллівського родовища графіту в межах південно-західної частини Українського 
щита входить до складу Побузької підзони Білоцерківської-Одеської структурно-формаційної 
зони. Найбільшими складчастими структурами кристалічного фундаменту району є Бандурівський 
і Первомайсько-Голованівський антиклинорії, розділені Синіцевським синклінорієм. Заваллівське 
родовище знаходиться на стику Бандурівської і Синіцевської структур. Геологічна будова району 
характеризується наявністю двох чітко виражених структурних поверхів: нижнього, складеного 
інтенсивно дислокованими кристалічними породами і їх продуктами вивітрювання, та верхнього, 
представленого майже горизонтально залягаючими породами осадового чохла.  

Породи фундаменту відносяться до верхнього архею і нижнього протерозою. Осадові 
утворення представлені неогенової системою і четвертинними відкладами.  

Генезис графіту остаточно не встановлено і є в даний час дискусійні. Існують різні теорії 
утворення графіту. Одні дослідники вважають, що графіт утворився в результаті глибокого 
метаморфізму первинних осадових порід, що містять органічну речовину, інші пов’язують 
формування графіту з кристалізацією первинного магматичного вуглецю, і треті вважають що 
графіт утворився в результаті відновлення або окислення вуглецю під впливом пневматоліто-
гідротермальних розчинів або магматичної діяльності, багатої летючими компонентами, особливо, 
двоокисом вуглецю і іншими компонентами. 

На сьогоднішній день дотримуються двох теорій походження графіту: пневматоліто-
епігенетичної і органогенного-сингенетичної. 

Основна маса вуглецю, сконцентрованого в графіті Заваллівского родовища, виникла за 
рахунок метаморфізму органогенної речовини первинно осадових порід докембрію. Незначна 
частина графіту виникла за рахунок гідротермально-метаморфогенної переробки наявних 
карбонатних і інших порід в умовах регіонального метаморфізму.  

Області використання графітової сировини. Графіт використовується в різних галузях 
промисловості, але використання його, в значній мірі, залежить від структурних особливостей руд, 
вмісту в останніх графітового вуглецю, можливостей тонкого помолу графіту. 

Найбільш широко графіт використовується в металургії, ливарній справі, електротехніці, 
олівцевому виробництві. 

У металургії графіт служить в якості високовогнетривкої добавки при виробництві 
вогнетривких матеріалів і виробів, головним чином у виробництві графіто-керамічних тиглів для 
плавки спеціальних сталей, кольорових і благородних металів і різних цінних сплавів.  

У ливарній промисловості графіт використовується в якості протипригарної фарби, 
присипки або примазки для ливарних форм.  

Графіто-колоїдні фарби і лаки отримують з малозольних графітів. Завдяки високій 
електропровідності і механічній міцності високоякісні повнокристалічні і лускуваті малозольні 
графіти використовуються в електротехніці при виробництві гальванічних елементів, лужних 
акумуляторів, електродів. 

Дуже тонко розмелені жирні пластичні графіти використовуються для виробництва олівців, 
стержні яких виробляють з суміші графіту з глиною. 
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Графіт використовується в якості уповільнювача при ядерних реакціях в атомних котлах, 
для чого він повинен бути ідеально чистим. 

Графітові руди залежно від структури графіту підрозділяються на лускаті, 
щільнокристалічні та прихованокристалічні. 

Найбільшу цінність мають лускаті руди, в яких графіт знаходиться у вигляді 
окремих кристалів у формі лусок розміром до декількох міліметрів. 

Екологічні вимоги до зниження викидів вуглекислого газу стимулюють попит на 
електричні транспортні засоби по всій земній кулі. Таким чином, сегмент виробництва батарей, як 
очікується, буде мати стабільне зростання. Висока механічна міцність, легка вага і змащувальні 
властивості графіту приводять до швидкої заміни азбесту в сфері автомобілебудування. Тому 
попит на графіт буде тільки збільшуватися. 

Такі компанії, як Тесла, Епл, Гугл і Фарадей Фьючер планують будувати заводи для 
батарей, які можуть потребувати цілих 100 000 тонн нового карбонату літію до 2021 року. 

Очевидно, що літій-іонні акумулятори асоціюються з літієм, але одним з класичних 
анодних матеріалів для літій-іонних батарей є графіт. Насправді вміст графіту в літій-іонних 
акумуляторах є від 10 до 30 разів більше, ніж літію. Навіть генеральний директор Тесли Елон 
Маск каже, що їхні батареї слід назвати нікель-графітними, тому що в першу чергу нікель є 
катодом, а графіт виступає анодом. Аналітики припускають, що «гігафабрика» Тесли не тільки 
сприяє збільшенню попиту на літій, але також потенційно може збільшити природний попит 
графіту до 37 % до 2020 року. 

Глобальний сплеск виробництва акумуляторів на тлі дозрівання чистого попиту на 
електричні транспортні засоби породжує велику потребу в графіті (вуглеці), що використовується 
як анодний матеріал в літій-іонних батареях, який повинен збільшитися більш ніж на 200 % 
протягом наступних чотирьох років. 

За даними експертів, інвестиції в нові потужності літій-іонних акумуляторів продовжують 
зростати і до 2020 року можуть перевищити $ 12 млрд. Це матиме значний вплив на попит 
анодного матеріалу графіту, так як виробники акумуляторів шукають довгострокові поставки 
сировини. 

Раніше виробники надавали перевагу синтетичному графіту завдяки його чудовій 
консистенції і високому ступеню чистоти. Але зараз все змінюється, і з сучасними процесами 
хімічної очистки та термічної обробки природний графіт досягає 99,9% чистоти порівняно з 
99,0 % для синтетичного еквівалента. 

Очищений, природний лускатий графіт має більш високу кристалічну структуру і надає 
кращу тепло- і електропровідність, ніж синтетичний матеріал. Використання природного графіту 
дозволить знизити собівартість продукції і забезпечить таку ж або навіть вищу продуктивність 
літій-іоннов. 

Висновки. Узагальнюючи викладене слід зазначити, що:  
 виділяють наступні генетичні типи родовищ графіту: метаморфічні, пневматолітово-

гідротермальні, контактовою-метасоматичні, пегматитові і власне магматичні; 
 найбільше значення мають метаморфічні родовища. Вони утворюються в результаті 

глибокого регіонального метаморфізму осадових порід, спочатку містили розсіяну органічну 
речовину або внаслідок метаморфізму кам’яного вугілля; 

 найбільш широко графіт використовується в металургії, ливарній справі, 
електротехніці, олівцевому виробництві; 
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 всі родовища і рудопрояви графітових руд України розташовані в межах Українського 
щита. Розвідані запаси промислових категорій зафіксовано на чотирьох родовищах: Заваллівське, 
Петровське, Троїцьке і Маріупольське; 

 екологічні вимоги до зниження викидів вуглекислого газу стимулюють попит на 
електричні транспортні засоби по всій земній кулі. Таким чином, сегмент виробництва батарей, як 
очікується, буде мати стабільне зростання. Висока механічна міцність, легка вага і змащувальні 
властивості графіту приводять до швидкої заміни азбесту в сфері автомобілебудування. Тому 
попит на графіт буде тільки збільшуватися. 

Література 
1. Державна геологічна карта України. Масштаб 1 : 200 000. Центральноукраїнська серія. 

Аркуш М – ХХХІ (Первомайськ). Київ, 2004 рік. 
2. Ткаченко В.Ф., Майбоженко М.И., Марьянова В.И Отчет о детальных 

гидрогеологических работах на Завальевском месторождении подземных вод Гайворонского 
района Кировоградской области УССР. – К.: Комплексная геологическая экспедиция 
«Укргеолстром», 1976 г. 

3. Янгичер Н.Н. Отчет о детальной разведке Завальевского месторождения графита в 
Гайворонском районе Кировоградской области УССР за 1971-1982 гг. с подсчетом запасов по 
состоянию на 1.01.1982 г. – К.: Правобережная геолого-разведочная экспедиция объединения 
Севукргеология, 1982 г. 

4. Кузнецов В.Ф. Разработать рекомендации по максимально допустимым параметрам 
северного борта «Юго-Восточного» карьера, бортов карьера «Заречный» и минимальным 
размерам предохранительного целика от реки Южный Буг. Отчет ВИОГЕМ по теме НИР 53-89 за 
1989-1990 гг.– Белгород, 1991 г. 

5. Кузнецов В.Ф Реконструкция и расширение Завальевского графитового комбината. 
Разработка рекомендаций по максимально  допустимым параметрам северного борта карьера 
«Юго-Восточный» – Белгород: ВИОГЕМ, 1991 г. 

6. Лижаченко Н. Перспективи використання ресурсної бази Завалівського родовища 
графіту / Н. Лижаченко, В. Ніколаєвський // Вісник Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Геологія. – 2013. – Вип. 2. – С. 41–44.  

 

147

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628079:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628079:%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB.


 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

УДК 553.041 

ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ І 
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАДР В 

УКРАЇНІ 
Вижва С., д. геол. н., проф., vsauniv.net.ua,  

Курило М., к. геол. н., доцент, marikurylo@meta.ua,  
Балега А., аспірант, a_balega@ukr.net,  

КНУ ім. Т. Шевченка ННІ «Інститут геології», м. Київ, Україна 
Розглянуто основні засади та механізм фінансового забезпечення геологічного вивчення надр в Україні, 

досліджено динаміку та структуру видатків Державного бюджету на геологічну галузь в контексті реалізації функцій 
держави. Обґрунтовано висновок, що при стабільному зростанні загального рівня фінансової спроможності держави (в 
еквіваленті національної валюти) рівень фінансування геологічної галузі залишається, стабільно непрогнозованим, 
тобто видатки на геологічну галузь втрачають свою пріоритетність в контексті їх фінансового забезпечення саме 
державними коштами. 

Оцінено особливості та стан виконання Загальнодержавних програм розвитку мінерально-сировинної бази 
(МСБ) до 2010 року та 2030 року. Встановлено, що Програма розвитку МСБ до 2010 року повинна була бути 
забезпечена на 61,8 % державними коштами та на 38,2 % іншими джерелами. В основу фінансування Програми 
розвитку МСБ до 2030 року було закладено 13,8 % державного фінансування та 86,2 % інших джерел фінансування.  

На даний час, Загальнодержавна програма розвитку МСБ не коректно відображена в паспортах бюджетних 
програм, які безпосередньо відображають фактично рівень її виконання та ефективність використання виділених 
коштів, що унеможливлює проведення якісної оцінки та надання відповідних рекомендацій. Також, слід зауважити, 
що проаналізувати виконання Програм розвитку МСБ до 2010 та 2030 років в частині їх недержавного фінансування 
фактично неможливо, так як не існує уніфікованої щорічної звітності підприємств реального сектору економіки  щодо 
такого фінансування. 

MAIN TOOLS OF STATE PLANNING AND FINANCIAL SUPPORT OF 
GEOLOGICAL STUDIES IN UKRAINE 

Vyzhva S., Dr. Sci. (Geol.), Prof., e-mail: vsa@univ.net.ua,  
Kurilo M., Cand. Sci. (Geol.), Assoc. Prof., marikurylo@meta.ua,  

Balega A.,, researcher of scientific degree, a_balega@ukr.net, 
Institute of Geology Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine 

Main principles and mechanism of financial support for geological exploration in Ukraine are defined. Dynamics and 
structure of the State budget expenditures for geological industry are studied in context of the state functions. It’s based 
conclusions that the level of financing for the geological industry remains stably unpredictable with stable growth of overall 
level of the state’s financial viability (in the equivalent of the national currency).  Costs for the geological industry lose their 
priority in the context of their financial support by state funds. 

The peculiarities and implementation’s state of national programs development of mineral base of Ukraine for period 
to 2010 and 2030 are estimated. It was defined that the National program for period to 2010 had to be provided by 61.8 % with 
public funds and by 38.2 % with other sources. The basis for financing the National development program of mineral base of 
Ukraine for period to 2030 was 13.8 % of state financing and 86.2 % of other sources’ financing.  

Actually, the National development program of mineral base of Ukraine for period to 2030 is not correctly reflected at 
budget programs’ passports, which directly show the level of its implementation and using effectiveness of selected funds. It 
makes impossible to provide qualitative assessment and appropriate recommendations for improvement of used tools. It should 
also be noted that it is impossible to analyze implementation of Program in part of their private financing, as there is no annual 
enterprises’ reporting forms of real sector of such financing. 

Вступ. Будь-яка система, як комплекс заходів, потребує досконалого вивчення її складових 
для прийняття рішень щодо її дієвості та ефективності функціонування. В сучасний період 
виконання геологорозвідувальних робіт (ГРР) нормативно існує як окремий вид користування 
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надрами – геологічне вивчення, а також в як супровід інших видів користування (видобування 
корисних копалин, будівництво і експлуатація підземних споруд та ін.). Головними завданнями 
геологічного вивчення надр є відтворення бази запасів і ресурсів корисних копалин, отримання 
геологічної інформації для підготовки до інших об’єктів промислового користування надр. Чинна 
система планування та фінансування комплексу заходів щодо геологічного вивчення надр не 
відповідає потребам розвитку геологічної галузі, якісному і сталому відтворенню мінерально-
сировинної бази, про що свідчить невиконання показників Загальнодержавних програм розвитку 
мінерально-сировинної бази (МСБ).   

Метою дослідження є аналіз діючого механізму державного планування і фінансового 
забезпечення геологічного вивчення надр в Україні.  

Основні результати дослідження. Одним із вагомих чинників формування сталого 
розвитку в економіці України є належне забезпечення її потреб в мінерально-сировинних 
ресурсах, ефективному їх використанні, охороні та відтворенні. В даний час Україна, за рядом 
об’єктивних обставин, не забезпечує достатні обсяги проведення геологознімальних, пошукових і 
розвідувальних робіт, що призводить до невідповідності темпів та обсягів відтворення власної 
МСБ потребам держави [2]. 

Фінансування геологічної галузі на загальнодержавному рівні відбувається безпосередньо 
через бюджетні програми, обсяг видатків яких, визначається Законом України «Про державний 
бюджет» на відповідний рік, головним розпорядником яких є Міністерство екології та природних 
ресурсів (МЕПР), а відповідальним виконавцем – Державна служба геології та надр України. 

Стан фінансування будь-якої галузі, в контексті реалізації державної політики в цій галузі, 
необхідно аналізувати паралельно з показниками доходів та видатків держави в цілому, рівня 
інфляції та курсу національної валюти, як індикаторів фінансової спроможності щодо такого 
фінансування.  

В період з 2006 року по 2018 рік доходи та видатки державного бюджету в еквіваленті 
національної валюти мають стійку тенденцію до зростання. Доходи державного бюджету в даний 
період зросли в 7,2 рази з 127,5 млрд  грн  до 917,3 млрд  грн, видатки – в 7,1 рази з 140,2 млрд грн 
до 991,7 млрд грн (рис. 1). Якщо дослідити динаміку доходів та видатків державного бюджету за 
аналогічний період, але в доларах США, то доходи державного бюджету збільшились лише в 1,2 
рази  з 25,2 млрд $ до 30,6 млрд $, видатки відповідно  в 1,2 рази, з 27,8 млрд $ до 32,7 млрд  $.  
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Рис. 1. Динаміка доходів та видатків Державного бюджету (2006-2018 рр.)  
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Доходи та видатки державного бюджету в період з 2006 року по 2018 рік зростають в одній 
прогресії, на відміну від видатків на геологічну галузь. При стабільному зростанні загального 
рівня фінансової спроможності держави (в еквіваленті національної валюти) рівень фінансування 
геологічної галузі залишається нажаль стабільно не прогнозованим (рис. 2). 
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Рис. 2. Фінансування геологічної галузі в динаміці доходів та видатків Державного бюджету 

в період 2006-2018 рр (темпи зростання ТЗ у %)  
 

Обсяг фінансування Міністерства екології та природних ресурсів (МЕПР) відповідно до 
Закону України «Про Державний бюджет» з 2006 року по 2018 рік в еквіваленті національної 
валюти має тенденцію до зростання. Так, даний показник в досліджуваний період збільшився в 5,7 
рази з 1177,9 млн грн до 6664,9 млн грн. Якщо проаналізувати обсяги фінансування Міністерства 
екології та природних ресурсів в перерахунку на долари США, то даний показник навпаки 
зменшився в 1,1 рази з 233,2 млн $  в 2006 році до 212,2 млн $ в 2018 році відповідно. Також слід 
зауважити, що питома вага фінансування Міністерства екології та природних ресурсів в видатках 
Державного бюджету в період з 2006 року по 2018 рік  має тенденцію до спадання з 0,84% до 0,68 
%, тобто можливо припустити, що такі видатки втрачають свою пріоритетність в контексті їх 
фінансового забезпечення саме державними коштами.  

Реалізація функцій Державної служби геології та надр України відбувається в рамках 
виконання 2 бюджетних програм – КПКВК  2404010 «Керівництво та управління у сфері 
геологічного вивчення та використання надр» та КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-
сировинної бази».  

Питома вага фінансування заходів, що спрямовані на забезпечення потреб національної 
економіки у мінеральних ресурсах в видатках Міністерства екології та природних ресурсів за 
досліджуваний період зменшилась з 70,1% (2006 рік) до 2,3% (2018 рік), що призвело до 
недофінансування та часткового або повного невиконання частини завдань, покладених на 
Державну службу геології та надр як відповідального виконавця бюджетних програм (рис. 3). 

Дослідивши загальну динаміку фінансування Державної служби геології та надр, як  
відповідального виконавця бюджетних програм, в структурі видатків головного розпорядника 
Міністерства екології та природних ресурсів, можна стверджувати про значне зменшення даного 
показника в національній валюті, а саме в 5,5 разів з 826,0 млн  грн (2006 рік) до 150,8 млн  грн 
(2018 рік). Якщо ж дослідити валютний аспект вищезгаданого показника, то спостерігається його 
разюче зменшення аж в 32,7 разів з 163,6 млн $ (2006 рік) до 5,0 млн $ (2018 рік).  
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Рис. 3.Аналіз фінансування Державної служби геології та надр в структурі видатків 

Міністерства екології та природних ресурсів (2006-2018 рр.) 
 

З метою упорядкування та стабільності фінансування заходів щодо розвитку МСБ України 
було прийнято в 2006 році Загальнодержавну програму розвитку мінерально-сировинної бази 
України на період до 2010 року та в 2011 році Загальнодержавну програму розвитку мінерально-
сировинної бази України на період до 2030 року. Дані програми були закріплені відповідними 
законами № 3458-4 від 22.02.2006 року та № 3268-6 від 21.04.2011 року, які зобов’язали Кабінет 
Міністрів України забезпечити виконання вищезгаданих програм та під час підготовки проекту 
закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати виділення коштів для 
здійснення заходів, визначених Програмою до 2011 року в повному обсязі, а Програмою до 2030 
року виходячи з фінансових можливостей державного бюджету [1, 2].   

 
Рис. 4. Динаміка фінансування бюджетної програми КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-

сировинної бази» (2006-2018 рр.)  
 

Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 
2010 року передбачала фінансування заходів спрямованих на розвиток пріоритетних напрямів 
геологічних досліджень з метою забезпечення господарства України гостродефіцитними видами 
власної мінеральної сировини [1]. Фінансування геологорозвідувальних робіт розподілялось за 
видами сировини та характером робіт. Програма була розрахована на період з 2006 року по 2010 
рік, але закон, що її затверджував, набрав чинності лише з 1 січня 2007 року. Загальний обсяг 
фінансування складав 8908,94 млн  грн, в тому числі за рахунок державного бюджету 3406,84 млн 
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грн, що склало 38,2 % та інших джерел 5502,1 млн грн, що відповідно склало 61,8 %. Виконання 
Програми передбачалось в 2 етапи, перший етап передбачав фінансування 51,1 % від загального 
обсягу, другий - 48,9% відповідно. Слід зауважити, що частка державного фінансування в  1 етапі  
Програми більша ніж в 2 етапі та складає 41,1 % та 35,3 % відповідно.  

Порівнявши показники фінансування, затверджені Програмою до 2010 року та обсяги 
фінансування бюджетної програми КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази», 
затверджені паспортом бюджетної програми (табл. 1) можна зробити висновок, що формальне 
фінансування заходів Програми до 2010 року було забезпечено, але фактично програма була 
профінансована на 72,2 %, в тому числі 1 етап – 83,9 %, 2 етап – 57,9%. Тобто, у цей період 
Програмою до 2010 року передбачалися видатки з державного бюджету в обсязі 3,4 млрд грн, 
паспортами бюджетних програм  (КПКВ 2404020) встановлювалися видатки в обсязі 3,6 млрд грн, 
а фактичні видатки склали лише 2,5 млрд грн, що на 0,9 млрд грн менше від встановленого 
законодавчо обсягу.  

Таблиця 1 
Аналіз виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази 

України в період з 2006 по 2010 роки (загальний фонд) 

Показники 
1 етап 2 етап Усього 

за 1-2 
етап 

Всього, 
млн грн 

2006 
рік 

2007 
рік 

2008 
рік 

2009-2010 
роки 

Програма розвитку МСБ до 2010 
року 1871,04 571,44 622,1 677,5 1535,8 3406,84 

Закон України «Про державний 
бюджет»  КПКВ 2404020 «Розвиток 
мінерально-сировинної бази» 

1855,44 565,94 616,6 672,9 1723,9 3579,34 

Фактично профінансовано 1569,5 1108,5 461,0 889,0 2458,5 
% виконання програми 83,9 92,9 68,0 57,9 72,2 
недофінансовано  -301,54 -85,04 -216,5 -646,8 -948,34 

Відповідно до звіту про виконання державних цільових програм у 2010 році Міністерством 
екології та природних ресурсів в поясненні щодо невиконання показників якості та кількості 
Програми розвитку МСБ до 2010 року було зазначено, що завдання даної програми буде виконано 
в межах нової Програми розвитку МСБ до 2030 року шляхом уточнення її завдання в новій 
редакції. Метою Програми розвитку МСБ до 2030 року є забезпечення потреб національної 
економіки у мінеральних ресурсах за рахунок власного видобутку, зменшення залежності України 
від імпорту мінеральних ресурсів та збільшення експортного потенціалу країни за рахунок 
власного видобутку корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку [2]. 
Вищезгадана Програма  передбачала виконання заходів та їх фінансування в 3 етапи за рахунок 
Державного бюджету та інших джерел фінансування. Слід зауважити, що переважна більшість 
завдань Програми розвитку МСБ до 2010 року перейшли в відповідні розділи Програми до 
2030 року.  

Відповідно до паспорту Програми розвитку МСБ до 2030 року фінансування заходів 
передбачено в розмірі 189053,99 млн грн, в тому числі: за рахунок державного бюджету - 
26119,13 млн грн, що складає 13,8%, інших джерел 162934,86 млн грн, що складає 86,2 %. 
Виконання заходів Програми розвитку МСБ до 2030 року було передбачено в 3 етапи: перший 
етап (2011–2012 роки) складає  6,6 %  від загального обсягу фінансування, 2 етап (2013–2020) – 
34,3 %, 3 етап (2021–2030) – 59,1 % відповідно.  

152



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

Перший етап  (2011–2012 рр) Програми розвитку МСБ до 2030 року передбачав видатки з 
Державного бюджету в обсязі 1,7 млрд грн, паспортами бюджетних програм  (КПКВ 2404020) 
встановлювалися видатки в обсязі 1,5 млрд грн, а фактичні видатки склали лише 1,1 млрд грн, що 
на 0,6 млрд грн менше від встановленого законодавчо обсягу. Тобто, державне фінансування 
заходів в рамках першого етапу Програми до 2030 року було забезпечено на 66,1 %.   

Враховуючи показники фінансування в період з 2013–2018 роки бюджетною програмою 
КПКВ 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» враховано видатки в обсязі 660,52 млн 
грн, фактично профінансовано 547,75 млн  грн, що складає 6,1 % від заявленого фінансування 
Програмою розвитку МСБ до 2030 року.  

Слід зауважити, що при формуванні додатку 2 до Програми розвитку МСБ до 2030 року 
було допущено ряд технічних помилок і некоректних даних в частині прогнозного обсягу 
фінансових ресурсів для виконання завдань Програми. 

Узагальнюючи пояснення, що зазначені в Звітах Міністерства екології та природних 
ресурсів України про результати виконання Загальнодержавної програми розвитку мінерально-
сировинної бази України на період до 2030 року [3], можна зробити висновок, що недовиконання 
показників програми розвитку МСБ до 2030 року пов’язано виключно з недостатнім 
фінансуванням, оскільки асигнування, що передбачені у загальному фонді Державного бюджету 
України на розвиток МСБ не відповідають обсягам законодавчо закріпленим в Програмі. 

Висновки. Проведений аналіз фінансування Програм розвитку МСБ до 2010 року та 2030 
року дає змогу зробити висновок про часткове невиконання даних програм як в частині 
фінансування, так і в частині виконання завдань. 

Враховуючи особливості бюджетного процесу в частині застосування програмно-цільового 
методу фінансування бюджетних програм, інструментом яких, виступають паспорти бюджетних 
програм, фінансування геологічної галузі повинно бути забезпечено встановленням 
безпосереднього зв’язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання. Так, 
на даний час, Загальнодержавна програма розвитку МСБ некоректно відображена в паспортах 
бюджетних програм, які безпосередньо відображають фактично рівень її виконання та 
ефективність використання виділених коштів, що унеможливлює проведення якісної оцінки та 
надання відповідних рекомендацій.  

Слід зауважити, що проаналізувати виконання Програм розвитку МСБ до 2010 та 2030 
років в частині їх недержавного фінансування фактично неможливо, так як не існує уніфікованої 
щорічної звітності підприємств реального сектору економіки  щодо такого фінансування. 
Існування такої уніфікованої звітності дало би змогу активізувати II та III стадії 
геологорозвідувальних робіт, що виконуються за кошти бізнесу, шляхом застосування непрямих 
методів державної підтримки: податкові пільги, канікули, зменшення вартості дозвільних 
документів. 

Враховуючи світовий досвід, необхідною є реструктуризація системи планування та 
фінансування геологічного вивчення надр із перенесенням акценту від прямого державного 
фінансування до непрямих методів, що спонукатимуть видобувний бізнес до відтворення МСБ на 
регіональному і державному рівні.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ КЛАСТЕР У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ ЯК 
ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Ткаченко М.В.,mvtk@ukr.net,  
Сиродоєв О.М., syrodoyev59@gmail.com,  

Соколова І.В.,  vasokolov@i.ua,  
ДГП «Геолекспертиза», м. Київ, Україна,  workgxp@gmail.com 

Високоризиковий характер геологорозвідувальної діяльності є однією з основних проблем відтворення 
мінерально-сировинної бази, що обумовлює необхідність зміни місця геологічної галузі в системі національної 
економіки шляхом підвищення її інвестиційної привабливості - створення організаційно — економічного механізму 
геологічного вивчення надр, орієнтованого на стимулювання фінансування геологорозвідувальних робіт 
гірничовидобувними підприємствами. Однією з форм такого стимулювання є кластерний підхід – загальна для 
сучасного світу тенденція формування виробничих мереж. 

THE INNOVATIVE METHOD OF CLUSTERING IN THE FIELD OF 
SUBSOIL USE AS A PRIORITY TREND FOR IDUSTRIAL DEVELOPMEMT IN 

UKRAINE 
Tkachenko M., mvtk@ukr.net,  

Syrodoyev O., syrodoyev59@gmail.com,  
Sokolova I.,  vasokolov@i.ua,  

SGE «Heolekspertyza», Kyiv, Ukraine,  workgxp@gmail.com 
A high risk of geological survey is one of the most serious problems for the development of the mineral raw material 

base. Hence, there is the need for global change in the geologic field in the context of the national economy through increase 
its investment attractiveness – creation of organizational/economic mechanisms for geological study of subsurface resources, 
focusing on encourage funding of prospecting surveys  by mining enterprises. A cluster approach is the main modern global 
trend for formation of production networks. 

Кластерний підхід на сьогодні є, чи не найбільш затребуваною і ефективно працюючою 
моделлю в глобальній економіці. У той же час застосування кластерного підходу має бути 
логічним, обґрунтованим і базуватися на кластерному аналізі. Даний аналіз, як правило, включає в 
себе етап обстеження економіки на предмет існування потенційно зацікавлених в кластерному 
об’єднанні підприємств, ефективно працюючих кластерів по-перше. По-друге, вкрай необхідним є 
створення політики взаємин з метою співпраці (переговорний процес з потенційними 
кандидатами, лідерами європейських кластерних утворень тощо). 

Метою доповіді ДГП «Геолекспертиза» є розкриття ролі кластеризації та циркулярної 
економіки як інноваційних методів розвитку гірничих галузей України. Проведення активної 
кластерної політики  є найбільш конструктивним методом для стимулювання прогресу в секторі 
надрокористування. За офіційним визначенням, виробничий кластер – це об’єднання підприємств, 
постачальників обладнання комплектуючих, спеціалізованих виробничих та сервісних послуг, 
науково-дослідних та освітніх організацій, пов’язаних відносинами територіальної близькості та 
функціональної залежності в сфері виробництва та реалізації товарів і послуг. 

На даний час Україна, володіючи однією з найбільших  мінерально-сировинних баз світу, 
поступається своєю ефективністю виробництва країнам Європейського союзу. 

Застосування нових технологій розвідки, видобутку та переробки мінеральної сировини, а 
також форсований розвиток інноваційних методів в сфері надрокористування безумовно 
сприятиме швидкому розвитку економіки в Україні. 
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Домінуюча до теперішнього часу в багатьох країнах лінійна модель економіки, що 

базується на принципі «take, make, waste» (відходи мінеральної сировини), була основою 
соціально-економічного розвитку з часів промислової революції. Однак наростаючий дефіцит 
сировинних ресурсів, волатильність цін на товарних ринках, забруднення навколишнього 
середовища, включаючи масові викиди парникових газів та підвищення температури і 
забруднення різними відходами морських акваторій, що загрожують незворотними кліматичними 
змінами, зростання площ і так далі, підштовхнули гірничий бізнес до переосмислення традиційної 
моделі економіки. 

Циркуляторна економіка  є, по суті, екологічною економікою, якій властивий відновний і 
замкнутий характер з ланцюжком «take, make, reuse» (переробка вторинної сировини). 

Стійке оновлення переліку дефіцитних корисних копалин та неухильне зростання потреб 
промисловості країн ЄС з 2010 по 2018 р. спонукає до розвитку бізнес відносин з сусідніми 
країнами, що мають ресурсний потенціал критичної сировини. У новому списку 2017 року 
представлено 27 важливих сировинних матеріалів, і це є результатом третьої оцінки, проведеної 
Європейською комісією – два попередніх списків були опубліковані в 2014 році (20 КСМ) та в 
2011 році (14 КСМ). 

Отже нагальними питаннями є:  
  ідентифікація інвестиційних потреб, які можуть допомогти пом’якшити залежність 

Європи від імпорту сировини;  
  привертання уваги до важливості критичної сировини та переходу до 

ресурсозберігаючої, циркулярної економіки та кластеризації в Україні. 
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Ключовими факторами розвитку бізнес відносин між країнами у сфері надрокористування 
є: 

 Обмін регулярними звітами щодо критичної сировину та розвиток  циркулярної 
економіки; 

 Поліпшення обміну геологічною інформацією між Україною та країнами ЄС;  
 Імплементація європейських стандартів та сучасних методів  переробки вторинної 

сировини; 
 

 
 

Впровадження кращих практик для відновлення критичної сировини.У розвинених країнах, 
включаючи держави-члени ЄС, робляться активні зусилля в області підтримки поетапного 
переходу до практичної імплементації принципів кластеризації. До них відносяться заходи з 
нормативно-правового регулювання, а також економічного стимулювання та фінансової 
підтримки проектів, орієнтованих на розвиток виробничих кластерів на державному рівні як 
квінтесенції циркулярної економіки. Циркуляційні інноваційні технології знаходять широке 
застосування в діяльності гірничодобувних компаній, багато з яких інтегруються у замкнуті 
ланцюжки поставок мінеральної сировини та її переробки, що відповідає вимогам сталого 
розвитку.  

На прикладі розглянемо такі країни:  
У Китаї прийнято законодавство щодо розвитку економіки замкнутого циклу; у Південній 

Кореї прийнята аналогічна «Стратегія зеленого розвитку» (Green Growth Strategy); в Японії 
будують «Суспільство правильного матеріального циклу». Подібні програми існують у Німеччині, 
Швейцарії, Канаді, Швеції тощо. Ці нові концепції національного розвитку передбачають 
збереження дефіцитної мінеральної сировини на глобальному рівні. 
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Згідно  доповіді 2014 р. підготовленої Світовим економічним форумом, раціональне 
виробництво і використання вторинної сировини може приносити світовій економіці щорічно 1 
трлн дол. до 2025 року, а також в найближчі п’ять років створити 100 тис. нових робочих місць, 
заощадивши 500 млн дол. на матеріалах і запобігши появу 100 млн тонн відходів. 

З метою розвитку геологічної науки та залучення міжнародних інвестицій до України  з 
ініціативи ДГП «Геолекспертиза» реалізується проект зі створення геологічного міжнародного 
кластеру із залученням Європейських організацій та асоціацій: Австрія, Бельгія, Італія, Греція, 
Іспанія та інші країни Європейського союзу. 

Створення геологічного кластера сприятиме ефективному використанню кадрових, 
технологічних та інформаційних ресурсів для геологічного вивчення надр, розробки та 
впровадження інноваційних технологій, нових наукових ідей. 
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УДК 912.43 

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГНОЗНО-ПОШУКОВА КАРТА БУРШТИНУ ДЛЯ 
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ (ЗМІСТ ЛЕГЕНДИ) 

Богдасаров М.А.1, д. геол.-мін. н., проф., член-кореспондент НАН Беларусі, bogdasarov73@mail.ru 
Комлєв О.О.2, д. геогр. н., професор, morpha2007@ukr.net;  

Нестеровський В.А.2, д.геол. н., професор, nesterovski@univ.Kyiv.ua;  
 Ремезова О.О.3, д. геол. н., професор, titania2305@I.ua;  

Жилкін С.В.4, наук. співр., morpha@ukr.net;   
1 – Брестський державний університет ім. А.С. Пушкіна, м. Брест, Беларусь, 

2 – КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна,  
3 – ІГН НАН України, м. Київ, Україна, 

4 – Інститут географії НАН україни, м. Київ, Україна 
Прогнозно-пошукова система (ППС) бурштину, яка створюється на території України та Білорусі, спирається 

на теорії утворення бурштину і бурштиноносної формації (БФ), системну методології, визначений комплекс методів її 
вивчення, враховує геоекологію територій, де вона розвинута, важливі соціально-економічні питання тощо. Основним 
її елементом є спеціальна прогнозно-пошукова карта бурштину, водночас, її метою і підсумок. Вона містить прямі і 
побічні дані про БФ території. За способом подачі і узагальнення інформації карта аналітико-синтетична. Аналітичний 
характер її визначають дані про будову, структуру і умови розвитку БФ (стратиграфічні, літологічні, тектонічні, 
геоморфологічні, палеогеоморфологічні). Синтетичний зміст карти визначають виділення таксонів районування на 
різних стадіях розробки БФ (прогнозу, пошуків, розвідки).  

SPECIAL PROGNOS-SEARCH MAP OF AMBER FOR THE TERRITORY OF 
UKRAINE AND BELARUS (CONTENT OF LEGENDS) 

Bogdasarov М.1, Dr. Sci. (Geol.-Mineral.), Prof., corres. member of NAS of Belarus, bogdasarov73@mail.ru,  
Komleav О.2, Dr. Sci. (Geogr.), Prof., morpha2007@ukr.net,  

Nesterovskij V.2, Dr. Sci. (Geol.), Prof., nesterovski@univ.Kyiv.ua, 
Remezova О.3, Dr. Sci. (Geol.), Prof., titania2305@ukr.net,  

Zulkin S.4, researcher, morpha@ukr.net;  
1 – Brest State University named after A.S. Pushkin, Brest, Belarus, 

2 – Kyiv National University named after Taras Shevchenko,Kyiv,Ukraine,  
3 – Institute of geological of sciences of National Academy of Ukraine, Kyiv,Ukraine, 

4 – Institute of Geography, of National Academy of Ukraine, Kyiv, Ukraine 
Prognosis-search system (PSS) of amber, which is created on the territory of Ukraine and Belarus, is based on the 

theory of formation of amber and amber formations (AF), system methodology, a certain complex of methods for its study, 
takes into account the geoecology of the territories where it is developed, important socio-economic issues, etc. The main 
element of PSS amber is a special prognosis-search map of amber, which is its purpose and result. By the way of filing and 
generalization of information the map is analytical and synthetic. Its analytical nature is determined by data on the structure 
and conditions of the AF (stratigraphic, lithological, tectonic, geomorphological, paleogeomorphological). The synthetic 
content of the map determines the allocation of taxonomies of zoning at various stages of development of the AF (forecast, 
search, intelligence). 

Прогнозно-пошукова система (ППС) бурштину, яка створюється на території України та 
Білорусі, спирається на прийняті нині теорії утворення бурштину і бурштиноносної формації (БФ), 
системну методологію, методи її вивчення, геоекологчний стан територій її поширення, соціально-
економічні чинники тощо [1–5]. Основним елементом ППС бурштину є спеціальна прогнозно-
пошукова карта бурштину, яка є метою і підсумком її впровадження. Карта містить усі зібрані 
прямі та побічні дані щодо БФ території, які узагальнені і формалізовані. Ці дані  утворюють 
окремі «шари». Тут важливо не перевантажувати карту, і, водночас, не губити потрібну 
інформацію. За способом узагальнення прогнозно-пошукова карта бурштину є аналітико-
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синтетична. Аналітичний характер її визначають дані про будову, структуру і умови розвитку БФ 
(стратиграфічні, літологічні, тектонічні, геоморфологічні, палеогеоморфологічні). Синтетичний 
зміст карти показують визначені таксони її районування, які різні на окремих стадіях розробки БФ 
– прогнозування, пошуків, розвідки.  Звичайно, що формалізована база карти має електронний 
вигляд. Вона містить великий масив інформації, який у подальшому генералізується залежно від 
призначення і масштабу карти. 

Зміст легенди карти визначають прямі дані, що відносяться безпосередньо до бурштину-
сукциніту та бурштиноподібних смол. Це їх різні характеристики – окремо і у скупченнях (розмір, 
колір, фракції, вміст). 

Побічні дані відносяться до будови, структури  і чинників, що визначають розвиток БФ. Це 
стратиграфічні, літолого-стратиграфічні, структурно-тектонічні, геоморфологічні, 
палеогеоморфологічні дані. Це конкретні стратиграфічні горизонти палеогенової системи 
(харківські, межигірські, обухівські шари), в яких зустрічаються первинні розсипи бурштину-
сукциніту. Сюди відноситься і стратиграфічний горизонт бучацької свити середнього еоцену, 
вихідний, на думку багатьох дослідників вважають для формування БФ Західної і Східної Європи. 
На карті також відображується диференціація (зонування) цих горизонтів на основі емпіричних 
даних для виявлення літологічних колекторів первинних розсипів бурштину. Структурно-
тектонічні дані охоплюють час формування БФ. Це тектонічні (неотектонічні) структури, активні в 
неоген-четвертинний час – як новостворені, так і успадковані від давніших морфоструктур. Ці 
структури визначали процеси літо- і морфогенезу з початку утворення бурштиноподібних смол 
(середній еоцен), вихідних для утворення бурштину-сукциніту і його родовищ (пізній еоцен-
олігоцен), наступних розмивів родовищ, перевідкладення з них бурштину і утворення нових 
розсипних родовищ в неогенових і четвертинному горизонтах. Палеогеоморфологічні дані 
відносяться до перспективних елементів і форм давнього рельєфу часу утворення бурштину-
сукциніту (олігоцен) і наступних перетворень. Геоморфологічні дані повинні відображувати 
сучасне розуміння «рельєфу» як «геоморфосистеми» і ті її функціональні елементи, які 
безпосередню впливають на утворення скупчень бурштину.  

Останній інформаційний блок прогнозно-пошукової карти бурштину є основним. В ньому 
показуються як перспективні пошукові площі, так і конкретні бурштиноносні об’єкти (пастки).  

Література 
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2.Богдасаров М.А., Комлев А.А., Нестеровский В.А., Ремезова Е.А. Янтареносная формация 
Украины и Беларуси (научно-методический и практические аспекты изучения) / Литасфера. –  1 
(46) – Минск, 2017. – C. 143–149. 

3.Комлєв О.О., Нестеровський В.А. Геоморфологічна складова створення прогнозно-
пошукової системи українського (поліського) бурштину / Природа Полісся: дослідження та 
охорона. – Рівне,2014. – С. 67–71. 

4.Комлєв О.О., Нестеровський В.А. Бурштиноносні об’єкти (БО) території України: 
виділення, внутрішня зональність, якісний склад бурштину/ Восьмі наукові читання імені 
академіка Євгена Лазаренка. Мінералогія: сьогодення і майбуття. Львів-Чінадієве (11–14 вересня 
2014 р.). – С. 27–29. 

5. Комлєв О.О., Нестеровський В.А., Довніч О.С. Роль кліматичного чинника у формуванні 
бурштиноносної формації території України / Рельєф і клімат. Мат-ли міжн. симпозіуму (23–25 
жовтня 2014). – Чернівці, Технодрук. – 2014. – С. 44–45. 

161



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

УДК 553.98.041 (477.7) 

СУЧАСНИЙ СТАН РЕСУРСНОЇ БАЗИ ВУГЛЕВОДНІВ ТА ОПТИМАЛЬНІ 
ШЛЯХИ ЇХ ОСВОЄННЯ В ЗАХІДНОМУ НАФТОГАЗОНОСНОМУ РЕГІОНІ 

УКРАЇНИ 
Вуль М.Я., к. геол.-мін. н.,  

Зур’ян О.В., доктор філософії (екон.), olegzurian@gmail.com,  
Старинський В.О., с. н. с., vikstar.ukrdgri@gmail.com,  

Сидоренко Л.М., vikstar.ukrdgri@gmail.com,  
Ціхонь Т.В., м. н. с., ttsikhon@gmail.com,  

Український державний геологорозвідувальний інститут, м. Київ, Україна 
Вивчено особливості розвитку та формування ресурсної бази ВВ після 1990 року. Особлива увага приділена 

сучасному стану ресурсної бази, її структури, достовірності оцінки запасів та ресурсів, розподілу по окремим НГР 
(НГО) та глибинним. Стан балансових запасів нафти та газу, який існує зараз дозволяє в найближчі роки збільшити 
видобуток нафти та вільного газу в 1,5–2 рази. Для забезпечення видобутку надійним резервом запасів та ресурсів 
доцільно збільшити обсяги ГРР в 2–3 рази. 

THE CURRENT STATE OF THE RESOURCE BASE OF HYDROCARBONS AND 
OPTIMAL WAYS OF THEIR EXPLORATION IN THE WESTERN OIL AND 

GAS REGION OF THE UKRAINE 
Vul M., Cand. Sci. (Geol.),  

Zuryan O., PhD, olegzurian@gmail.com,  
Starynskui V., Senior fellow, vikstar.ukrdgri@gmail.com,  

Sydorenko L., vikstar.ukrdgri@gmail.com,  
Tsikhon T., Research Assistant, ttsikhon@gmail.com,  

Ukrainian State Geological Research Institute, Kyiv, Ukraine 
The peculiarities of the development and formation of the VV resource base after 1990 have been studied. Particular 

attention is paid to the current state of the resource base, its structure, reliability of inventory and resource assessment, 
distribution by individual NGP and in-depth ones. State of balance reserves of oil and gas that exists now allows in coming 
years to increase production of oil and free gas in the 1.5–2 times. To ensure reliable extraction of reserve stocks and resource 
exploration is advisable to increase the volume of 2–3. 

Західний нафтогазоносний регіон України найстаріший в Європі (рис. 1). До 2018р. за ДБЗ 
тут вже відкрито 124 родовища нафти та газу. 

До 1991р. в регіоні було відкрито 80 родовищ нафти та газу, видобуто: нафти – 98,81 млн т 
(86,4% накопиченого видобутку до 2016р.), конденсату – 2,354 млн т, вільного газу – 231,964 млрд 
м3(87,8%), розчиненого газу – 41,235 млрд м3. 

У 1991-2016рр. в Західному регіоні було відпрацьовано сейсморозвідкою понад 
12 тис. пог. км сейсмопрофілів МСГТ, виявлено 264 та підготовлено 126 нафтогазоперспективних 
об’єктів загальною площею понад 1300 км2. 

В 1991–2016 рр. в Західному регіоні було пробурено 865,62 тис. м свердловин, завершено 
будівництвом 489 св., з яких 247 (51 %) виявилися продуктивними. 

Всього було опошуковано 99 об’єктів, відкрито 44 родовища, Кусп. = 0,44. Всі нові 
родовища належать до дрібних або дуже дрібних. Сумарні початкові балансові запаси зазначених 
родовищ становлять ~4 % від балансових запасів станом на 01.01.2017 р. усіх відомих родовищ. 

Приріст запасів нафти склав 16,52 млн т, вільного газу – 43,42 млрд м3. 25 % всього 
приросту запасів ВВ отримано за рахунок нових родовищ, ще 58 % за рахунок до розвідки вже 
відомих, і лише 17 % за рахунок перерахунку запасів та розробки родовищ. 

162

mailto:olegzurian@gmail.com
mailto:vikstar.ukrdgri@gmail.com
mailto:vikstar.ukrdgri@gmail.com
mailto:ttsikhon@gmail.com
mailto:olegzurian@gmail.com
mailto:vikstar.ukrdgri@gmail.com
mailto:vikstar.ukrdgri@gmail.com
mailto:ttsikhon@gmail.com


 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

 
Рис. 1. Західний нафтогазоносний регіон України. Карта нафтогазогеологічного 

районування.  
Склали: Вишянков І.Б., Вуль М.Я., Гоник І.О., Заволянський Б.Б., Старинський В. О. за 
матеріалами буріння, геофізичних досліджень, геологічних зйомок та наукових розробок. 

УкрДГРІ, 2011 р. 
* Розташування родовищ нафти і газу за межами території України наведено за Крупським Ю.З., 

2001 р. 
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Питомі прирости запасів ВВ за рахунок розвідки у н. е. становили на 1 св. Завершену 
будівництвом – 123 тис. т, на 1 м буріння – 69,3 т, що істотно вище показників за 1971–1990 рр. 

Нагадаємо, що у так званий «золотий період ГРР» (1945–1970 рр.) за ДБЗ питомі прирости 
запасів становили на св.. завершену будівництвом – 349 тис. т у н. е. , на 1 м буріння 129 т. у н. е. 

Наведені дані свідчать, що ефективність ГРР у Західному нафтогазоносному регіоні в 
останні роки виявилися значно вищими ніж у інших «старих регіонах». 

Дані наведені в табл. 1 свідчать про досить високу результативність ГРР в цілому а також 
на окремих стадіях по окремих НТР (НГО).  

Таблиця 1 
Успішність пошукових робіт на нафту та газ, підтвердження та вірогідність оцінки 

ресурсів нафти та газу, 1991-2015 рр. 

НГР 
(НГО) Кусп Крл. в Крл. п 

Нафта Газ К пдт 333 

(334 лок) 

К в рд 333 

(334 лок) Кпдт б. з Кпдт п.б.з. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ВП 0,11 0,76 0,45 – 0,25 0,56 0,26 
БВ 0,68 0,72 0,74 – 0,88 0,41 0,22 
АК 0,25 1 – 0,52 – 0,57 0,24 
БП 0,4 0,67 0,45 1,0 0,55 0,73 0,15 
СК 0,44 0,64 0,76 – 0,24 0,33 0,15 
З 6,1 0,67 0,8 – 0,24 0,15 0,07 
∑ 0,44 0,7 0,68 0,7 0,73 0,49 0,22 

Примітки: графа 2 – Кусп – коефіцієнт успішності пошукових родовищ (покладів) ВВ; 
графа 3, 4 – Крл. в (п) – коефіцієнт реалізації виявлених (підготовлених) об’єктів; 
графа 5, 6 – Кпдт б. з – коефіцієнт підтвердження початкової оцінки балансових запасів нафти 

та газу на дату відкриття родовища; графа 7 – К пдт 333 (334 лок) – коефіцієнт підтвердження оцінки 
ресурсів класів 333 (334 лок.); графа 8 – К в рд 333 (334 лок) – коефіцієнт вірогідності оцінки ресурсів 
класів 333 (334 лок.). 

 
Стан за зміни запасів наведені у щорічних Державних балансах запасів (ДБЗ) нафти, газу та 

конденсату. 
Остання офіційна оцінка прогнозних ресурсів станом на 01.01.2004 р. виконана УкрДГРІ у 

2007 р. на основі «Класифікації запасів і ресурсів…», 1984 р., в якій не враховувалися економічні 
чинники, ДБЗ відповідно до вимог «Класифікації запасів і ресурсів…», 1997 р., яка адаптована до 
ринкових умов надрокористування, вперше було складено станом на 01.01.2009 р. Тому у 2013 р. 
УкрДГРІ в оперативному порядку виконало переоцінку прогнозних ресурсів нафти та газу станом 
на 01.01.2011 р. За цією оцінкою ПСР традиційних ВВ становили 1250 млн т у н.е. 

Вже після 2011 р. за результатами перерахунку запасів на Залужанському, Летнянському, 
Локачинському та інших родовищах ДБЗ було списано понад 30 млрд м3 вільного газу. 

Враховуючи зазначені зміни за оперативною оцінкою УкрДГРІ станом на 01.01.2016 р. ПСР 
традиційних ВВ становили ~1190 млн т у н. е., з них нерозвіданих ресурсів (НР) – 613 млн т у н. е. 
(табл. 2), тобто, в порівнянні з оцінкою на 2004 р. ПСР традиційних вуглеводнів зменшились на 
17 %, а НР на 23 %. 
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Таблиця 2 
Загальна структура початкових запасів та ресурсів (ПСР) станом на 1.01.2016 р. в 

Західному регіоні України 

Типи 
флюїдів 

Накопичений 
видобуток 

млн т 
млрд м3 

Запаси – млн т, млрд. м3 Перспективні 
ресурси 

Нерозвідані 
ресурси 

ПСР 
млн т, 
млрд 

м3 

Балансові Невизна-
чені 

Класи 
111+121 122 332 333 333+334+335 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Нафта 114,2 30,82 12,76 68,51 130,47 102,69 329 

Газ 
розчинений 46,3 12,21 7,34 11,69 – 70,41 148 
Газ вільний 262,1 44,44 44,18 41,16 84,57 317,14 709 
Конденсат 2,8 1,81 0,17 0,21 – 0,99 6 

∑ВВ 425,4 89,28 64,45 121,57 215,04 491,23 1192 
Примітки: в графах 6, 7, 8 наведені видобувні ресурси. 
 

Ступінь освоєння потенційних ресурсів ВВ в Західному нафтогазоносному регіоні є досить 
високою. Вже видобуто 73 % початкових балансових запасів ВВ (578,13 млн т у н. е.), та 36 % 
ПСР; розвідано – 59 % ПСР.  

На думку багатьох експертів, особливо західних, на пізніх стадіях розробки родовищ 
перевага надається історико-статистичним методам прогнозів. За модел’ю Хаберта ПСР нафти в 
Бориславсько-Покутському НГР та НГО Складчастих Карпат оцінюються ~ у 215 млн т, з яких на 
01.01.2016 р. вже видобуто 114 млн т. Відповідно залишкові видобувні запаси та ресурси 
оцінювалися у 101 млн т, що на 55 % перевищує поточні балансові розвідані запаси ( класи 
111+121). 

За аналогічними розрахунками ПСР вільного газу в Бориславсько-Покутському та Більче-
Волицькому НГР оцінюються у 325 млрд м3, з яких на 01.01.2016 р. вже видобуто 262 млрд м3. 
Відповідно залишкові запаси та ресурси становлять 63 млрд м3, що на 30 % перевищує поточні 
розвідані балансові запаси. 

За даними «BP Statistical Review World Energy–2006» забезпеченість видобутку розвіданими 
запасами в США становила по нафті – 12 років, по газу – 10, в Канаді по нафті – 15, в Туркменії по 
газу – 49, в Росії відповідно 20 та 80 років. 

У Західному нафтогазоносному регіоні України при двадцятикратному рівні забезпеченості 
видобутку розвіданими балансовими запасами (класи 111+121) найближчим часом можливо 
видобувати щорічно ~1,5 млн т нафти та ~2 млрд м3 газу. 

Після 1990р. понад 60 % всіх обсягів ГРР поступово зосередилося в Більче-Волицькому 
НГР, що забезпечило понад 93% всього приросту запасів вільного газу в регіоні. В НГР було 
відкрито 32 газових та газоконденсатних родовищ (Кусп. = 0,68). З них 27 у сарматських та 5 у 
верхньобаденських відкладах, промислова газоносність яких переважно пов’язана з глибинами до 
2 км. За розмірами запасів всі вони відносяться до дрібних та дуже дрібних. Майже кожне 
структурне ускладнення біля вже відомих великих  і середніх родовищ виявилося продуктивним. 
Освоєння навіть дуже дрібних за запасами родовищ на невеликих глибинах виявилося 
рентабельним. Принципово важливе значення також мало встановлення промислової газоносності 
Івано-Франківської підзони. 
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Станом на 01.01.2016 р. в Більче-Волицькому НГР вже було видобуто 199,529 млрд м3 
вільного газу, тобто 75 % від початкових балансових запасів, та 50 % від ПСР на 01.01.2016 р. 
початкові розвідані балансові запаси (класи 111+121) становили 29, 933 млрд м3, попередньо 
розвідані (клас 122) – 35,387 млрд м3. Таким чином, 75 % початкових балансових запасів вже 
видобуто. Поряд з тим біжучих балансових запасів (класи 111+121+122) достатньо, щоб в стислі 
строки вийти на щорічний рівень видобутку в 1,5 млрд м3. Однак, втримати його тривалий час 
буде досить важко, через дефіцит фонду виявлених та підготовлених об’єктів та пов’язаних з ними 
перспективних ресурсів (клас 333) – 42 млрд м3. Певні надії пов’язуються з т. зв. нетиповими 
пастками. 

В Бориславсько-Покутському НГР після 1990р. обсяги ГРР постійно зменшувалися, а в 
останні 5 років практично призупинилися. Не дивлячись на зазначені обставини в НГР було 
відкрито та поставлено на облік 8 родовищ (Кусп.~0,4). Принципово важливе значення мало 
відкриття Микуличинського нафтогазового родовища (глибини 2450–2880 м) на Покутті. 

За рахунок Бориславсько-Покутського НГР після 1990 р. отримано 97 % всього приросту 
балансових запасів нафти в регіоні, з них 33% за рахунок нових об’єктів. 

Станом на 01.01.2016 р. в регіоні вже було видобуто 108,25 млн т нафти (95 % від 
видобутку в регіоні), з них лише 2 % з глибин понад 4 км. На 01.01.2016 р. біжучі балансові 
розвідані (класи 111+121) запаси нафти становили 27,6 млн т, попередньо розвідані (клас 122) – 
10,61 млн т, з них з глибинами понад 4 км відповідно пов’язується 3 % та 15 %. Тобто, наявна 
ресурсна база дозволяє в найближчі роки поновити в НГР видобуток нафти на рівні 1,1 млн т та 
розчиненого газу на рівні 0,4 млрд м3 з глибин до 4 км. 

Перспективні ресурси (клас 333) нафти в Бориславсько-Покутському НГР оцінюються на 
рівні 62,5 млн т, що при Кврг – 0,15 дозволяє на середньостроковій перспективі підтримати 
щорічний видобуток нафти на рівні 1 млн т. 

Станом на 01.01.2016 р. в Бориславсько-Покутському НГР вже видобуто понад 61 млрд м3 
вільного газу. Однак, існуючий стан балансових розвіданих (13,5 млрд м3), попередньо розвіданих 
(0,45 млрд м3) перспективних ресурсів не дозволяє розраховувати на істотне збільшення їхнього 
видобутку. 

Після 1990 р. в НГО Складчастих Карпат відкрито 4 нових родовища (Кусп – 0,44): в 
Скибивому НГР, біля Східницього родовища –Верхньомаслловецьке (глиб. 781–1408 м) та 
Зворівське (глиб. менша 0,5 км) нафтові, дрібні за запасами; в Кросненському ГР – Гринявське 
газоконденсатне ( глиб 4100–4602 м) на межі з Чорногорським покривом та Лютнянське газове ( 
глиб. 2200–2400 м) на межі з Дуклянським покривом. Подальші перспективи газоносності 
Кросненського ГР багато в чому залежать від результатів ДПР на Лютнянському родовищі. 

Після 1990 р. ГРР в Лопушнянському НГР поступово призупинилися. На сьогодні тут 
опошуковано 4 нафтогазоперспективних об’єктів, відкрито лише одне (Кусп. = 0,24) – 
Лопушнянське нафтове родовище, з якого було видобуто до 2016 р. 583 тис. т нафти. На 
01.01.2016 р. біжучі балансові розвідані запаси (класи 111+121) становили 2163 тис. т, балансові 
попередньо розвідані – 1630 тис. т. В НГР у консервації перебувало 5 об’єктів, в резерві – 5 
виявлених та 3 – підготовлених перспективних (клас 333), ресурси яких оцінюються в 56 млн т 
нафти. Однак, основні запаси та ресурси пов’язані тут з глибинами понад 4 км, що значною мірою 
стримує відновлення ГРР. 

ГРР у Волино-Подільській НГО та Закарпатській ГО після 1990 р. вагомих результатів не 
дали. 
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Враховуючи досвід нафто газовидобування в США, Канаді та інших країнах можна 
вважати, що сучасний стан розвіданих балансових запасів дозволяє збільшити існуючий рівень 
видобутку нафти та газу в регіоні, при застосуванні новітніх технологій, принаймі в 1,5–2 рази, та 
довести в стислі терміни річний видобуток нафти до 1 млн т, вільного газу до 2 млрд м3, 
розчиненого – до 0,5 млрд м3. Для цього потрібно забезпечити середньорічні прирости балансових 
запасів принаймні в 1,5 рази більші, тобто на рівні 1,5 млн т нафти та 3 млрд м3 вільного газу, що в 
цілому відповідає Загальнодержавній програмі розвитку МСБ до 2030 року. Для реалізації цих 
показників потрібно довести обсяги пошуково-розвідувального буріння до 65 тис. м, та дещо 
підвищити його ефективність, а річні обсяги сейсморозвідки до 1 тис. пог. км сейсмопрофілів 
МСГТ.  

Станом на 01.01.2018 р. у фонді нафтогазоперспективних перебувало виявлених 120 
об’єктів, та 35 – підготовлених. 

Основні напрямки подальших ГРР в Західному регіоні визначені у виконаних УкрДГРІ за 
останні 15 років, із залученням інших організацій, зональних прогнозах нафтогазоносності 
палеозойських відкладів Волино-Подільської НГО, сарматських та баденських утворень Більче-
Волицької НГР, палеогену та мезозою Лопушнянського НГР, палеогену Бориславсько-
Покутського НГР. Останній зональний прогноз виконано із застосуванням палинспастичних 
реконструкцій, що дозволило локалізувати смуги поширення колекторів. Також доведено 
газопромислове значення низько пористих порід-колекторів у розрізах неогену Більче-Волицького 
НГР та палеогену Карпатської НГО. 
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УДК 553.076:551.73 (477.61/62) 

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН 
ОСАДОЧНИХ ФОРМАЦІЙ ВЕРХНЬОГО ПАЛЕОЗОЮ ДОНБАСУ І ДДЗ 

Жикаляк М.В., д.екон.н., к. геол. н., dongeo@ukr.net,  
ДРГП «Донецькгеологія», м. Бахмут, Україна 

Розглянуто особливості будови та закономірності взаємовідносин осадочних формацій верхнього  палеозою 
Донбасу і ДДЗ як складних парагенетичних комплексів геологічних тіл із дуже широким поліфаціальним набором 
порід, утворених у специфічних геотектонічних умовах єдиного Доно-Дніпровського (Дніпровсько-Донецького) 
прогину. Виділено 12 закономірних осадочних формацій, які характеризуються специфічними природно-історичними 
циклами, етапами і стадіями розвитку та особливими прогнозно-мінерагенічними чинниками. 

SPECIAL ASPECTS OF STRUCTURE AND REGULARITIES OF THE 
RELATIONS BETWEEN SEDIMENTARY FORMATIONS OF UPPER 

PALEOZOIC ERA OF DONBAS AND DNIEPER-DONETSK RIFT 
Zhykalyak M., Dr. Sci.(Econ.), Cand. Sci. (Geol.), dongeo@ukr.net,  

SRGE «Donetskgeologiya», Bakhmut, Ukraine 
The peculiarities of the structure and regularities of the relations between the sedimentary formations of the upper Paleozoic 
era of Donbas and Dnieper-Donetsk rift are considered as sophisticated paragenetic complexes of geological bodies with a very 
wide polyphasic set of rocks formed in the specific geotectonic conditions of a single Don-Dniprovskyi (Dnieper-Donetsk) 
trough. 12 regular sedimentary formations are distinguished, which are characterized by specific natural-historical cycles, 
periods and stages of development, and special prognostic-minerogenic factors. 

Вступ. Вивчення особливостей будови та закономірностей змін і співвідношення осадочних 
формацій верхнього палеозою Доно-Дніпровського прогину з урахуванням парагенетичного їх 
зв’язку з геотектонічними і палеогеографічними умовами седиментації дозволить виявити 
інноваційні закономірності розміщення пов’язаних з ними родовищ і проявів корисних копалин. 
Зокрема сприятливі для утворення покладів вуглеводнів літолого-фаціальні умови ДДЗ є дуже 
близькими до умов торфо-вуглеутворення в Донбасі. Крім того, практично в усіх басейнах світу 
парагенетичний зв’язок вугленосної формації здійснюється з формаціями кори вивітрювання, 
морськими карбонатними, прибережно-морськими карбонатно-терригенними і строкатобарвними 
лагунними та червонобарвними континентальними теригенними формаціями. При цьому 
встановлено, що морські осадочні формації змінюються паралічною  вугленосною формацією не 
відразу, а через перехідну серію порід, у якій появляються прибережно-континентальні фації у 
вигляді малопотужних вуглевміщуючих відкладів і вугільних прошарків або збагачених вугільним 
детритом алеврито-аргіллітових (сланцевих) товщ. 

 Формування осадочних формацій верхнього палеозою обумовлено загальним регресивним 
розвитком усього Доно-Дніпровського (Дніпровсько-Донецького) авлакогенного прогину. При 
цьому кожна формація або підформація генетично пов’язана у нижній частині з попередньою, 
заміщаючи її, а у верхній - містить деякі ознаки наступної, більш молодої. 

Особливості будови верхньопалеозойських осадочних формацій Донбасу і ДДЗ 
Дніпровсько-Донецька западина (ДДЗ) і Донецька складчаста споруда – басейн (Донбас) у 

верхньому палеозої розвивалися як єдина геотектонічна мегаструктура – Доно-Дніпровський 
(Дніпровсько-Донецький) прогин, становленню якого у девонському періоді передувало 
формування пізньоархейсько-ранньопротерозойської геосинкліналі та інтенсивна тектоно-
магматична діяльність у середньому і пізньому протерозої. 
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 Специфічною особливістю стратиграфії верхньопалеозойських відкладів Донбасу і ДДЗ є 
співіснування, взаємозв’язок і співвідношення світного розчленування карбону за лутугінською 
методикою та по-ярусної й по-горизонтної зональної схеми згідно із усталеними за 
палеонтологічними даними міжнародних стратиграфічних меж карбону та нижньої пермі 
північно-західних окраїн Донбасу і південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини. 
При цьому розчленування кам’яновугільних і нижньопермських відкладів на світи побудоване на 
детальному вивченні та кореляції маркуючих пластів кам’яного вугілля і вапняків, а зональне їх 
розчленування базується на підставі багаторічного вивчення особливостей розподілу у розрізі 
фауни і флори з виділенням літолого-фаціальних комплексів порід. Тому до основоположників 
геолого-формаційного стратиграфічного розчленування та кореляції кам’яновугільних і 
нижньопермських відкладів Донбасу і ДДЗ необхідно віднести, перш за все, Є.П. Ковалевського, 
М.І. Лебедєва, А.П. Ротая та Д.Є. Айзенверга [1, 4, 6]. 

Співставлення зонального біостратиграфічного розчленування та світної лутугінської 
кореляції кам’яновугільних і нижньопермських відкладів дозволяє не тільки обґрунтовано 
виділяти літолого-фаціальні комплекси порід або характерні осадочні формації, але й з 
урахуванням палеогеографічних і геотектонічних умов комплексно вивчати генетичні та 
просторові їх зв’язки з метою підвищення достовірності зонального і локального прогнозу 
вугленосності, нафтогазоносності та рудоносності. 

Детальна біостратиграфічна та світна кореляція кам’яновугільних і нижньопермських 
відкладів Донбасу та південно-східної частини ДДЗ дозволила виділити наступні осадочні 
формації як характерні літолого-фаціальні комплекси порід (знизу вверх): 
 а) морську карбонатну, прибережно-морську карбонатно-теригенну і лімнічну вугленосну 
формації нижнього карбону; 
 б) прибережно-морську піщано-сланцеву і морську сланцево-флішоїдну формації нижнього 
і середнього карбону; 
 в) паралічну вугленосну формацію середнього карбону; 
 г) перехідну вугленосно-теригенну формацію верхнього карбону; 
 д) субконтинентальну строкатобарвну теригенну формацію верхнього карбону; 
 е) континентальну червонобарвну мідіносну формацію нижньої пермі; 
 ж) прибережно-морські карбонатно-теригенну і сульфатно-теригенну формації нижньої 
пермі; 
 з) соленосну формацію напівзакритих лиманів нижньої пермі. 
 Наводимо коротку характеристику виділених осадочних формацій. 

 1. Морська карбонатна формація представлена сірими і темно-сірими тонкозернистими 
вапняками та карбонатними алевролітами турнейського віку і чорними бітумінозними та сірими 
середньозернистими органогенними вапняками нижнього візе з включеннями чорного кременю і 
прошарками кременистих мергелів. Загальна потужність морської карбонатної формації 
змінюється від 520–550м у Південно-Донецькому  грабені до 25–65м у Західному Донбасі із 
повним фаціальним заміщенням карбонатно-теригенною товщею західніше м. Новомосковськ. На 
південному схилі Воронезького масиву і в межах Мілерівської монокліналі верхня межа морської 
карбонатної формації піднімається до вапняка Н4 світи С2

3, тобто включає нижній карбон і 
нижньобашкирський під’ярус середнього карбону [4, 6, 7]. 

 2. Прибережно-морська карбонатно-теригенна формація представлена відкладами 
верхнього візе, головним чином, світи С1

2 – потужністю від 100м на заході (м. Царичанка) до 550м 
на сході (м. Старобешево). Характеризується перешаруванням вапняків, аргілітів, алевролітів і 
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прибрежно-морських пісковиків. У верхній частині товщі переважають алевроліти. Вапняки 
дрібнозернисті, часто глиністі або окременілі, з включенням кременів, вуглистої речовини і піриту 
[8, 9]. 

 3. Лімнічна вугленосна формація характеризується широким розвитком дрібнозернистих 
пісковиків з обмеженням розповсюдженням середньо-крупнозернистих із середнім та добрим 
сортуванням уламкового матеріалу. Алевроліти відрізняються від пісковиків більш сірим і темно-
сірим кольором за рахунок глинистого та вуглистого матеріалу. В цілому пісковики і алевроліти 
складають 55-65% розрізу формації. Аргіліти сірого та темно-сірого кольору утворюють пласти 
потужністю до 5-10м розповсюджені обмежено, складаючи у середньому 1,4 % розрізу формації. 
Вугільні пласти (0,5–3,0 %) складені гумусовим, ліпто-біолітовим і гумосо-сапропелевим вугіллям 
[9]. Потужність лімнічної нижньокам’яновугільної вугленосної формації змінюється від 50–250 м 
у Петриківсько-Новомосковській зоні до 750–800 м у Південному Донбасі – в стратиграфічному 
інтервалі від вугільного пласта b5 до вапняка D1

5 [8]. Для формації в цілому характерна 
надзвичайно мала потужність (5–6 м) циклів осадконакопичення у порівнянні із типовими 
циклами паралічної вугільної формації середнього карбону Донецького басейну [9]. 

 4. Прибережно-морська піщано-сланцева формація нижнього і середнього карбону 
представлена головним чином алевролітами, малопотужними пластами глинистих вапняків і 
глинистих сланців з чисельним вуглистим детритом та тонкими вугільними прошарками і лінзами. 
У нижній частині формації залягає пачка (до 8–10м) масивного пісковика середньозернистого до 
грубо-середньозернистого у південно-східній частині Донбасу, кварцевого, з уламками вуглистого 
і глинистого матеріалу та польових шпатів у західній частині басейну. Залягаюча вище товща 
глинистих і піщано-глинистих сланців із декількома пачками плитчастих дрібнозернистих 
пісковиків досягає потужності 250 м. На північній захід від Павлоградської площі даній частині 
піщано-сленцевої формації відповідає майже стометрова товща піщано-глинистих порід без 
витриманих карбонатних прошарків [8, 9]. Алевроліти та аргіліти товщі – темно-сірі, рідше сірі, 
горизонтальноверствуваті за рахунок лусочок слюди та чисельного вуглистого детриту та 
невизначених рослинних залишків. Максимальна потужність піщано-сланцевої формації досягає 
1050 м і включає прибережно-морські та лагунні відклади верхнього серпухова і нижнього 
башкиру. 

 У межах південного борту ДДЗ дана товща на окремих ділянках залягає безпосередньо на 
докембрійському кристалічному фундаменті, що обумовлено активізацією прибортових зон 
западини на північний захід від Харківського глибинного розлому. На території Західного Донбасу 
із розрізу випадають верхні горизонти світи С1

4 і нижня частина світи С2
0, а на Петриковській 

площі внутрішній формаційний розмив охоплює ще й більшу частини світи С1
3 [7, 9]. 

 На південному сході Донбасу парагенетичним і віковим аналогом прибережно-морської 
піщано-сланцевої формації є морська сланцево-флішоїдна формація. 

 5. Морська сланцево-флішоїдна формація характеризується малим вмістом у розрізі 
дрібнозернистих пісковиків (5–7 %) з потужними верствами (до 100–120 м) аргілітів (глинистих 
сланців) і прошарками «шиферних» алевролітів та тонкозернистих пісковиків. Пласти вапняків 
сірих, темно-сірих, тонкозернистих, детритусових з водоростями складають до 3 % розрізу 
формації. 

 У Колпаковсько-Нагольчанській структурно-фаціальній зоні розріз сланцево-флішоїдної 
формації представлений перешаруванням алеврито-глинистих, вуглисто-глинистих і глинистих 
сланців з рідкими пластами тонко-дрібнозернистих пісковиків [4, 6]. Загальна потужність 
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сланцево-флішоїдної формації зростає від 800м у межах Головної антикліналі Донбасу до 3000м 
на території Східного Донбасу (Російська Федерація). 

 6. Паралічна вугленосна формація середнього карбону включає поліфаціальні відклади 
верхньобашкирського під’ярусу і московського ярусу від вапняка G1 або G2 (світа С2

2) до вапняка 
N4 (світа С2-3

1) в Донбасі ті від вапняка I2
0 (світа С2

4) до вапняка L6 (світа С2
6) або вапняка М10 

(світа С2
7) у межах осьової та північної і південної прибортових зон південно-східної й 

центральної частини ДДЗ. Характеризується значним збільшенням потужності та сталою 
циклічною завершеністю формуючих її макроциклів із переважанням прибережно-морських і 
заливних фацій, незначною роллю лагунних фацій та значною фацій алювію і підводних виносів 
рік. Домінують аргіліти і алевроліти (50–65 %) та пісковики (25–40 %). Пласти вапняків (0,5–3 %) 
тонкі глинисті або детритово-водорослеві з багатою морською фауною у верхній частині розрізу 
формації. Торфо-вугленакопичення відбувалося на усій площі Доно-Дніпровського прогину (від 
0,6 % до 4,6 % розрізу формації), однак максимальна вугленосність зосереджена у світах С2

6 і С2
7. 

У регресивній частині розрізу вугілля кларенове, сильно розкладене слабко відновленого або 
перехідного типів з низькою чи середньою сірчаністю, а у трансгресивній частині розрізу формації 
вугілля кларенове і дюреново-кларенове, слабко розкладеного відновленого типу, сірчасте. 

 Загальна потужність паралічної вугленосної формації середнього карбону закономірно 
збільшується від периферії до осьової частини прогину та з північного заходу на південний схід 
від 1550 м до 4700–5000 м [1, 5]. 

 7. Перехідна вугленосно-теригенна формація верхнього карбону широко представлена на 
північно-західних окраїнах Донбасу і чітко простежується від вапняка N4 (світа С2-3

1) до вапняка Р2 
(світа С3

3), а у Кальміус-Торецькій котловині до вапняка Р6
2 (світа С3

3) на північно-східному борту 
Бахмутської котловини [3]. Формація відрізняється широким розвитком відкладів підводних 
виносів рік (20–35 %) і алювію наземних русел (10–18 %), озерно-болотних осадків (до 10 %) і 
лагунно-заливних літотипів (30–33 %) та рідкими малопотужними  вугільними прошарками і 
лінзами. Відклади неглибокого моря (15–20 %) представлені пластами біоморфних вапняків і 
сірими горизонтально-шаруватими алевролітам та аргілітами з дрібними пелециподами, рідко 
брахіоподами. У південно-східній частині ДДЗ формація представлена в повному обсязі товщею 
пісковиків, алевролітів і аргілітів, що чергуються з проверстками вапняків і дуже рідко вугілля 
(0,2 %). Загальна потужність змінюється від 1100 до 2000 м. 

 8. Субконтинентальна строкатобарвна теригенна формація верхнього карбону 
виділяється у розрізі світи С3

3 різким збільшенням (до 50%) строкатобарвних відкладів застійних 
озер, озерно-болотних фацій, руслового алювію та підводних виносів рік в інтервалі від вапняка 
Р1

1 у Кальміус-Торецькій котловині або від вапняка Р6
2 на півночі Бахмутської котловини до 

вапняка Q1 (світа P1kr). Потужність формації зростає у південно-західному і західному напрямі від 
80–100  до 800 м [3]. 

 9. Континентальна червонобарвна мідіносна формація складена континентальними 
теригенними відкладами застійних озер із сірими осадками лагун, заливів і підводних виносів рік 
(у Бахмутській котловині до 10 %). У складі червонобарвної мідіносної формації виділяються 
регресивна і трансгресивна підформації [3]. 

 9.1. Регресивна підформація уральського типу приурочена до нижньої частини 
картамиської світи. Складена червонобарвними піщано-алевритовими відкладами лагунно-
заливного узбережжя (30–40 %) та алеврито-глинистими осадками застійних і пересихаючих озер 
(40–65 %) з рідкими прошарками сірих аргілітів і алевролітів лагунно-заливних фацій та барових 

171



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

пісковиків. Для верхньої частини підформації характерний розвиток горизонтів (0,3–1,6 м) 
викопних ґрунтів. Потужність підформації закономірно змінюється від 160 до 850 м. 

 9.2. Трансгресивна підформація джезказганського типу найбільш повно представлена у 
Кальміус-Торецькій котловині та в південно-східній частині Бахмутської котловини. У 
геологічному розрізі картамиської світи виділяється різким збільшенням червонокоричневих 
середньо-дрібнозернистих пісковиків алювіально-озерних фацій (30–80 %) з прошарками відкладів 
озерно-лагунно-заливного узбережжя та застійних озер (20–35 %). До периферійної частини 
підформації приурочені зеленовато-сірі алеврито-піщані відклади аван-дельт і сірі та зеленувато-
сірі глинисто-алевролітові відклади лагун (2–6 %). Потужність підформації збільшується у 
південному напрямі від 200 до 900 м. 

 10. Прибережно-морська карбонатно-теригенна формація нижньої пермі у порівнянні з 
мідіносноб формацією характеризується збільшенням у розрізі вмісту сірих порід (більше 25–
30 %) і пластів доломітових вапняків (до 10 %) неглибокого материкового моря та лагунно-
заливних фацій. Її утворення почалося у середньо-пізньокартамиський час у північній прибортовій 
та бортовій частинах Доно-Дніпровського прогину і продовжувалося на протязі усього 
микитівського часу у південній прибортовій зоні. Потужність формації закономірно збільшується 
від 60 до 450 м [3, 5]. 

 11. Прибережно-морська сульфатно-теригенна формація нижньої пермі включає розріз 
микитівської світи і нижню частину слов’янської світи. Представлена переважно сірими піщано-
глинистими породами з вміщуючими потужними шарами доломітів і доломітових вапняків, а 
також чисельними пластами ангідритів та гіпсів, вміст яких у будові формації зростає знизу вверх 
і в північно-західному напрямі до 25–30 %. Потужність формації складає 150–400 м [3, 5, 7]. 

 12. Соленосна формація напівзакритих лагун має широке розповсюдження в Бахмутській 
котловині й центральній та південно-східній частинах ДДЗ. Її накопичення в осьовій та північній 
прибортовій зоні прогину розпочалося в кінці микитівського часу і продовжувалося до кінця 
нижньопермського періоду [3, 5, 7]. У Кальміус-Торецькій котловині та на північному і східному 
борту Бахмутської котловини соленосна формація переходить у сульфатно-теригенну формацію, а 
на усій території ДДЗ і північно-західних окраїн Донбасу після тривалої стратиграфічної перерви з 
кутовою незгідністю перекривається червонобарвними та строкатобарвними континентальними 
відкладами нижнього тріасу. В складі соленосної формації виділяються галітові та сильвініт-
карналітова підформації. 

 12.1. Галітова підформація складена переважно кам’яною сіллю (45–70 %) і ангідритами 
(20–25 %) з маркуючими пластами карбонатних порід та прошарками алевролітів і аргілітів. 
Максимальна потужність пластів кам’яної солі приурочена до середньої частини формації, коли 
солеродний басейн охоплював найбільшу територію прогину та був найбільш стабільним. 
Потужність галітової підформації закономірно змінюється від 150 до 700 м. 

 12.2. Сільвініт-карналітова (калієносна) підформація майже повнісю складена пластами 
кам’яної солі (до 85 %) з прошарками калійних солей (6–8 %) та маркуючи ми горизонтами 
ангідритів і алевролітів. Їх накопичення у ДДЗ розпочалося у ранньокраматорський час, а у 
Бахмутській котловині тільки у середньо-пізньокраматорський час нижньої пермі. Потужність 
сильвініт-карналітової (каліносної формації складає 80–500 м). 

 Наведений аналіз особливостей будови та геотектонічних і палеогеографічних умов 
утворення осадочних формацій карбону і нижньої пермі дозволить більш ґрунтовно вияснити 
закономірності їх співвідношення та мінерагенічні аспекти як у геологічному розрізі, так і на 
площі Донбасу та ДДЗ. 
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Закономірності взаємовідносин осадочних формацій верхнього палеозою у геологічному 
розрізі та на площі Донбасу і ДДЗ 

Методологічна сутність формаційного аналізу осадочних формацій полягає у встановленні 
парагенетичних і генетичних взаємозв’язків, взаємообумовленості та взаємовідносин між 
характерними літолого-фаціальними комплексами порід, особливостями їх будови та в 
комплексному вирішенні теоретичних і практичних завдань щодо визначення геотектонічних і 
палеогеографічних умов формування осадочних формацій та якісного і кількісного прогнозу 
вугленосності, нафтогазоносності й рудоносності. 

 Ігнорування даних теоретичних основ формаційного аналізу та неврахування результатів 
багаторічних наукових досліджень Інституту геологічних наук (ІГН) НАН України щодо 
особливостей будови, стратиграфії, палеогеографії та кореляції різнофаціальних товщ нижнього і 
середнього карбону Донбасу та ДДЗ призвели у 2011–2015 роках до надзвичайно ейфоричної, 
комплексно не обґрунтованої, оцінки перспектив на сланцевий газ (газ метан сланцевих товщ) 
Юзівської площі, північного борту і північно-західних окраїн Донбасу та Бахмутської котловини в 
цілому. 

 Зараз більшість вітчизняних і зарубіжних вчених визнає, що при формуванні вугленосних і 
нафтогазоносних товщ як геологічних тіл приймають участь і знаходяться у тісній та складній 
взаємодії як палеогеографічні, так і геотектонічні чинники, а тісна взаємодія цих чинників отримує 
характерне віддзеркалення в ознаках будови осадочних формацій та їх змін у процесі катагенезу, 
тектонічної активізації, проявів магматогенного або діапірового впливу і руйнування. Тому 
значний науковий та практичний інтерес у процесі виділення самих осадочних формацій набуває 
виділення історико-геологічних формаційних рядів, відображаючих розвиток основних басейнів, 
структурно-фаціальних зон та їх частин. Зокрема вертикальний ряд охоплює формації, які 
змінюють одна одну у геологічному розрізі згідно стадій розвитку геологічних структур і 
палеогеографічних умов седиментації, а горизонтальний ряд осягає (охоплює) одночасно 
сформовані осадочні формації, які закономірно змінюють одна одну по літералі. 

 Виділення формаційних рядів дозволяє зрозуміти не тільки хід розвитку Донецького 
кам’яновугільного  басейну і Дніпровсько-Донецької западини, але й вияснити зональні та 
локальні закономірності розміщення корисних копалин і виділити найбільш продуктивні зони, 
ділянки, літотипи або літолого-фаціальні умови. Приклади співвідношення горизонтальних 
формаційних рядів наведені на рис. 1 і 2, а закономірності взаємовідносин формацій та 
підформацій у вертикальному формаційному ряді наглядно представлені на рис. 3.  

173



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

 
Рис. 1. Схема співвідношення осадочних формацій пізнього візе-раннього серпухова і 

формаційний профіл А-Б (Шульга. 1981):  
1 – суша, 2–7 осадочні формації (2 – кори вивітрювання, 3 – лімнічна вугленосна, 

4 – вуглесто-сланцева, 5 – піщано-сланцева, 6 – карбонатно сланцева, 7 – карбонатна) 
 

 
Рис. 2. Структурно-фацільні зони (осадочні формації) допізньобакирської седиментації 

(Полєтаєв та інші, 1991). 
Умовні позначення: 1 – кристалічний фундамент, 2 – контур сучасного 

розповсюдження доверхньобашкирських відкладів, 3 – паралічна вугленосна формація, 4 – 
сланцево-флішоїдна формація, 5 – карбонатна формація, 6 – карбонатно-теригенна 

формація, 7 – піщано-сланцева формація, 8 – контур ранньопалеозойського грабена, 9 – 
границі формацій 
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Рис. 3. Співвідношення осадових формацій у розрізі верхнього карбону і нижньої пермі за 

напрямком Селідово-Кремінна (Кирюков, Жикаляк, 2004). 
Цифри 1–7 – формації: 1 – паралічна вугленосна, 2 – перехідна вугленосно-теригенна, 3 – 

строкатобарвна теригенна, 4 – червонобарвна мідіносна (а – регресивна, б – трансгресивна 
підформації), 5 – карбонатно-теригенна, 

6 – сульфатно-карбонатно-теригенна, 7 – соленосна (а – галітова, б – сільвініт карналітова 
підформації) 

 
Горизонтальний формаційний ряд нижньокам’яновугільних відкладів із південного заходу 

на північ-північний схід починається і закінчується морською карбонатною формацією, включає 
перехідну прибережно-морську карбонатно-теригенну формацію, забезпечує формування осьової 
частини  прогину за рахунок піщано-сланцевої формації та розвиток південної прибортової зони за 
рахунок відкладів лімнічної вугленосної і вуглисто-сланцевої формацій із значною концентрацією 
промислової вугленосності та надзвичайно великими ресурсами нафти і природного газу (рис. 1). 

Горизонтальний формаційний ряд середнього карбону у субмеридіональному напрямі із 
південя на північ широко представлений в осьовій частині прогину паралічною вугленосною 
формацією та піщано-сланцевою формацією у зоні дрібної складчастості та субширотних 
брахіантиклінальних і солянокупольних структур [4, 7]. У субплатформових умовах на північ від 
Сіверсько-Донецького насуву найбільш поширеною є прибережно-морська карбонатно-теригенна 
формація та обмежено поширеною тільки у ранньобашкірський час – морська карбонатна 
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формація. На південному сході Донбасу в апогеосинклінальних умовах паралічна вугленосна і 
піщано-сланцева формація поступово зміщуються сланцево-флішоїдною формацією (рис. 2). 

З морською карбонатною формацією нижнього карбону південного схилу прогину і турне-
нижньобашкірською морською карбонатною формацією північного борту прогину пов’язані 
промислові поклади флюсової сировини та рудопрояви кольорових, рідкісних і радіоактивних 
металів, а із  сланцево-флішоїдною формацією – золото-сульфідна та літієва мінералізація. 
Особливості будови та сприятливі геотектонічні і палеогеографічні умови обумовили середню 
вугленосність паралічної вугленосної формації у підньобашкірський час та надзвичайно високу на 
протязі усього московського періоду. Крім того встановлені закономірності будови та 
розповсюдження вугленосної паралічної і піщано-сланцевої формації середнього карбону включно 
із перехідною вугленосно-теригенною формацією верхнього карбону є сприятливими для 
утворення покладів природнього газу центральнобасейнового типу, газу щільних пісковиків і 
газових об’єктів традиційного структурного типу в зоні антиклінальних і солянокупольних 
піднять. 

Необхідно також відмітити, що для піщано-сланцевої формації як і для вугленосних 
характерна гумусова органіка, яка утворюється в умовах низької відновленості при розкладі в 
кислих  умовах  залишків  вищих  рослин із  незначним  вмістом  бутумоїдів.  Тому  більша 
частина органічної речовини знаходиться у розсіяній формі, що обумовлює парагенетичний і 
генетичний зв’язок піщано-сланцевої формації з покладами природного газу щільних пісковиків і 
газу метану сланцевих товщ. На відміну від вугленосно-сланцевої та піщано-сланцевої формацій 
органічна речовина у морській карбонатно-теригінній формації представлена сапропелевою 
жировою формою, сформованою при захороненні і фосилізації фітопланктону та тваринних 
організмів і характеризується найбільшою кількістю відновлених бітумів і олій з незначним 
вмістом кислих компонентів, що не може забезпечити локалізацію покладів природного газу. 
Однак у сприятливих геотектонічних та палеогеографічних умовах сприятиме формуванню 
сапропелево-бітумінозних товщ нафтової мінерогенічної спеціалізації [1, 2, 6, 8]. 

У період формування вугленосно-теригенної формації верхнього карбону у зв’язку із 
активізацією тектонічних рухів у Дніпровсько-Донецькому прогині та зростанням їх вертикальної 
амплітуди широкого розвитку набули відклади дельт і русел багатоярусної будови. Інтенсивна 
міграція дельт на площі перешкоджала утворенню стабільних торф’яних болот і призводила до 
розбазарювання відкладеного рослинного матеріалу. У подальшому в середньо-
пізньоараукаритовий час при формуванні строкатобарвної теригенної формації масштаб 
загального занурення Дніпровсько-Донецького прогину різко зменшився із зменшенням у розрізі 
кількості уламкового матеріалу, впорядкуванням основних напрямків його транспортування та 
формуванням  сталих вододільних просторів. Поступова арідизація клімату сприяла швидкому 
розкладенню автохтонних органічних залишків і утворенню на рівнинах потужних 
строкатобарвних товщ [3, 7]. Із контактом вугленосно-теригенної та строкатобарвної теригенної 
формацій пов’язано формування сприятливих руслових депресій та фізико-хімічних бар’єрів, які 
контролюють локалізацію та перерозподіл поліметалічної і рідкіснометальної мінералізації [3]. 

Червонобарвна мідіносна формація змінює строкатобарвну теригенну та переходить вверх 
за розрізом нижньої пермі та у північному напрямі у строкатобарвну карбонатно-терригенну 
формацію. Із сірими збагаченими органікою відкладами підводних виносів рік, барів та 
заболочених лагун на контакті регресивної й трансгресивної підформацій пов’язана локалізація 
чисельних рудопроявів і окремих рудних тіл міді у найбільш сприятливих умовах (рис. 3). 
Прибрежно-морською карбонатно-теригенною формацією контролюється свинцево-цинкова 
мінералізація, а  із формуванням сульфатно-карбонатно-теригенної  формації пов’язано 
відкладення ангідритів. Гіпси виникли вторинно за рахунок гідратації ангідритів. Інтенсивність 
сульфатоутвонення збільшується у вертикальному напрямі та на периферії солеродних басейнів. 
Відкладення натрієвих солей обумовлено значною арідизацією клімату, мілінням палеобасейну та 
його ізоляцією від лагунно-заливного материкового моря. Подальша стабілізація тектонічних 
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рухів і палеогеографічних умов при пануванні арідного пустинного клімату приводить у середньо-
пізньокраматорський час до різького скорочення площі ізольованих солеродних лагун і 
формування на суходолі кори вивітрювання, яка, ймовірно, була основним джерелом надходження 
калію у солеродний басейн. Інтенсивність привнесення калію з континентальних рівних і 
вододілів, по-суті, обумовили масштаб накопичення калійних солей [3, 7]. 

Висновки. Формаційний аналіз верхньопалеозойських осадочних товщ Донбасу та ДДЗ 
дозволив установити геологічні асоціації поліфаціальних відкладів карбону і нижньої пермі, 
виявити характер і особливості їх взаємних зв’язків і взаємовідносин в історії розвитку 
Дніпровсько-Донецького прогину в цілому й окремих його складових – басейнів і структурно-
фаціальних зон. При цьому відмічено, що окрема фація або підформація генетично тісно пов’язана 
у нижній частині з попередньою, а у верхній – із наступною. 

 Виділення та встановлення закономірних горизонтальних і вертикальних формаційних 
рядів, які комплексно характеризують природно-історичні цикли, етапи і стадії розвитку основних 
структур вугле-нафтогазоносних регіонів дозволили систематизувати родовища та  прояви 
корисних копалин і виявити формаційні закономірності їх локалізації в геологічному розрізі та на 
площі Донбасу і ДДЗ. 

 Відмічені інноваційні особливості будови і взаємовідносин осадочних формацій карбону й 
нижньої пермі Дніпровсько-Донецької западини та Донецького басейну значно розширюють і 
доповнюють зональні та локальні критерії й чинники локалізації розвіданої вугленосності, 
нафтогазоносності та рудоносності і дозволять більш достовірно обґрунтовувати прогнозні 
перспективи відкриття нових родовищ і покладів корисних копалин. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СТИМУЛЮВАННІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ 

Жикаляк М.В., д.екон.н., к. геол. н., dongeo@ukr.net,  
ДРГП «Донецькгеологія», м. Бахмут, Україна 

Проаналізовано соціально-економічні аспекти функціонування вітчизняного мінерально-сировинного 
комплексу з урахуванням європейської інтеграції та поетапної реалізації в Україні міжнародних стандартів Ініціативи 
прозорості видобувних галузей (ІПВГ). Розглянуто причини виснаження освоєних запасів корисних копалин і 
обґрунтована проблема визначення реальної кон’юнктури розвіданої мінарально-сировинної бази в умовах низької 
конкурентоспроможності вітчизняної промисловості на внутрішньому і зовнішніх ринках. Обґрунтовано 
концептуальні напрями удосконалення державного регулювання геологічної діяльності й надрокористування в 
Україні для забезпечення інноваційного розвитку мінерально-сировинного комплексу як основи сталого зростання 
економічного потенціалу держави. 

THE ROLE OF THE STATE IN STIMULATION OF INNOVATION AND 
INVESTMENT DEVELOPMENT OF MINERAL RAW MATERIAL BASE 

Zhykalyak M., Dr. Sci.(Econ.), Cand. Sci. (Geol.), dongeo@ukr.net,  
SRGE «Donetskgeologiya», Bakhmut, Ukraine 

The social and economic aspects of functioning of the domestic mineral and raw material complex with consideration 
of European integration and phased implementation in Ukraine of the international standards of the Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI) in Ukraine are analyzed. The causes of depletion of exploited mineral resources are considered 
and the problem of determining the real state of explored minerals and raw materials base in conditions of low competitiveness 
of domestic industry in the domestic and foreign markets is substantiated. The conceptual directions of improvement of the 
state regulation of geological activity and subsurface resources management in Ukraine are substantiated to ensure the 
innovative development of the mineral-raw material complex as the basis of sustainable growth of the economic potential of 
the state. 

Вступ. Економічне зростання – основоположна мета любого суспільства і кожної держави, 
незалежно від політичного ладу, ідеології та фактичного рівня соціально-економічного розвитку. 
На протязі перших 20 років незалежності модель економічного розвитку в Україні була переважно 
антикризовою і лише в окремі роки екстенсивною. Однак після захоплення Російською 
Федерацією Криму та збройної агресії на сході України, втрати або не контрольованості 
державними органами України значного промислово-економічного потенціалу Донбасу, 
відсутності реальної конкуренції та чіткої специфікації прав власності в умовах слабкого 
незбалансованого монопольно-корпоративного управління вітчизняною економікою провладних 
олігархічно-політичних еліт на фоні надмірного безвідповідального чиновницького регулювання 
(втручання) та значного рентоорієнтованого корупційного впливу на ієрархічну систему 
державного управління напівтіньових бізнес-структур, призвело до відсутності реальних реформ 
або хоча б ефективної реструктуризації базових галузей промисловості. Масовий перерозподіл 
прав власності призводить до фіктивної приватизації, рейдерського захоплення підприємств, 
державного майна, засобів виробництва, товарно-матеріальних цінностей та продукції. При цьому 
недосконалість державного регулювання господарської діяльності та відсутність ринкових умов і 
стимулів спонукає до нехтування вітчизняною олігархічно-політичною елітою 
загальнонаціональних інтересів і обумовлюють їхню перманентну зацікавленість у максималізації 
свого власного доходу, розподіляючи відповідним чином права власності та встановлюючи в своїх 
інтересах рівень оподаткування. 
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Відмічені вище негативні прояви у гірничовидобувній діяльності сприяли неефективному 
розвитку та використанню мінерально-сировинних ресурсів, обумовили значне зростання 
незаконного видобування корисних копалин не тільки місцевого, але й загальнодержавного 
значення. У свою чергу зростаючий розкол суспільства на легальну і нелегальну господарську 
діяльність здійснює негативний вплив на економіку в цілому і проявляється у зниженні 
продуктивності реального сектору виробництва, скороченні інновацій та інвестицій, 
неефективності податкової системи, значному подорожанні послуг,  уповільненні технічного 
прогресу, неможливості проведення радикальних реформ і виникненні чисельних труднощів у 
наповненні державного бюджету та формулюванні збалансованої макроекономічної політики [1, 
3]. 

Значний спад промислового виробництва в Україні в останні роки переконливо свідчать, 
що стабілізація та стале зростання економіки в державі неможливі без глибоких змін усієї системи 
економічних інститутів, правових і соціальних відносин. Зараз найбільш актуальними є ліквідація 
перепон, які перешкоджають інтеграції легального і тіньового сектору господарської діяльності в 
загальнонаціональних інтересах та забезпечать створення єдиної збалансованої правової і 
економічної системи, яка виключатиме дискримінацію суб’єктів господарювання любих форм 
власності. 

У галузях геології та надрокористування необхідно підвищити ліквідність активів 
вітчизняних надр за міжнародними стандартами і адаптованими до ринкових умов оціночними 
параметрами й забезпечити створення загальнодержавної правової системи реєстрації та захисту 
прав власності у сфері надрокористування за принципом нерухомості з обов’язковою детінізацією 
незаконного видобування корисних копалин і визнанням (набуттям) законності позалегальних 
прав власності на мінеральну сировину шляхом поетапної їх інтеграцієї у загальнонаціональну 
систему прав власності. Демократичний етап розвитку України обумовить зміну основоположних 
функцій держави, а діяльність спеціально уповноважених державних органів стане 
підпорядкованою не груповим інтересам олігархів, політиків і чиновників, а інтересам усіх 
громадян України з максималізацією суспільного доходу від видобування та використання 
корисних копалин. 

Вплив держави на ефективний розвиток економіки  
та мінерально-сировинної бази 

Правова держава – це особлива управлінська структура, яку відрізняє універсальний 
характер і можливість застосування примусу для реалізації владних повноважень у 
загальнонаціональних інтересах, перш за все, пов’язаних із становленням та захистом прав 
економічної свободи і власності, верховенством права, гарантуванням права на особисту свободу 
та демократію. За Дугласом Нортом сама поява держави була обумовлена становленням 
виключних прав власності на землю, у т.ч. надра (перша економічна революція), а її подальший 
розвиток – із становленням прав власності на технічні знання та інновації (друга економічна 
революція), які передували індустріальній революції [8]. У складних соціально-економічних 
умовах вплив держави на розвиток і темпи економічного зростання нерозривно пов’язується із 
становленням та розвитком ринкової економіки. При цьому встановлені у суспільстві «правила 
гри» або усі процедурні й регуляторні обмеження та інституційні рішення (інституційне 
середовище країни) визначають і окреслюють загальні правила виробництва й обміну товарів і 
послуг за вибором способу організації та державного регулювання. Інституційне середовище не 
тільки визначає економічну та політичну структуру країни, але й створює основні принципи 
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конкуренції та кооперації, котрі забезпечують функціонування прав власності та сприяють 
зменшенню трансаційних витрат і, як наслідок, максималізують доходи для суспільства та 
податкові надходження для держави. 

На думку польських вчених у сучасних економічних дослідженнях держава сприймається у 
двох вимірах. В одному аналізується система національної економіки, яка характеризується своїми 
ресурмами (працею, капіталом, природними ресурсами і технічним прогресом), що знаходяться в 
розпорядженні суб’єктів господарювання в межах чинних кордонів країни та сукупними 
наслідками їхньої економічної діяльності. У другому вимірі – інституційному – держава є 
економічно збалансованими правилами гри, котрі вона не тільки визначає, але й гарантує та 
захищає [3, 4, 6]. 

Наукові дослідження та соціально-економічна практика переконливо доводять, що розвиток 
і темпи економічного зростання країни залежать від ефективності державних установ й 
стимулюючого державного регулювання господарської діяльності. При цьому технологічні та 
інституційні зміни виступають в якості головних детермінаторів соціально-економічного розвитку 
країн, що розвиваються та трансформуються [8]. 

Варто зазначити, що європейськими вченими-економістами Україна зараз характеризується 
олігархічно-бюроктатичним етапом еволюції реальної державності, коли більшість населення 
залишається пасивним, щоби дозволити олігархам займатися не тільки економікою, але й 
політикою з максималізацією за рахунок лоббіських рішень політиків і чиновників не суспільного, 
а свого власного доходу, розподіляючи відповідним чином права власності та встановлюючи у 
своїх інтересах рівень оподаткування. Права власності упереджено розмиваються чиновниками 
всіх рівнів з метою вилучення ренти та створення бази для завуальованої корупції. Захист прав 
власності здійснюється державними чиновниками в індивідуальному порядку, а суб’єктами-
гарантами прав власності, як правило, виступають спеціальні адміністративно-каральні підрозділи 
центральної та регіональної влади. Тобто зараз основними суб’єктами  прав власності в Україні є 
політично-державні  чиновники, а не власники чинників виробництва як це повинно бути в умовах 
ринкової економіки та за чіткої специфікації прав власності. 

Багатогалузевий промисловий комплекс України з паливно-енергетичною, металургійною й 
мінерально-сировинною спеціалізацією обумовив міжгалузеві та внутрішньогалузеві 
диспропорції, призвів до значної залежності вітчизняної економіки від імпорту природного газу й 
нафтопродуктів і неефективного безвідповідального державного регулювання з 
рентоорієнтованим корупційним впливом на економіку владних і політичних еліт. Переважно 
олігархічний характер розвитку базових галузей промисловості в умовах відсутності радикальних 
реформ і прозорої ринкової конкуренції стали головними перепонами до залучення значного 
зовнішнього фінансування на впровадження передових технологій та інновацій. Не випадково, що 
із 20 країн Європи із перехідною економікою Україна характеризується найнижчою якістю 
управління національним господарством на макрорівні, а чинну систему економічних відносин у 
державі за В. Андреффом можна охарактеризувати плакатним девізом – «Ні плану, ні ринку» [7, 
8]. Основною формою власності стала олігархічно-чиновницька власність із характерними 
громадсько-службовими повноваженнями чиновників у рамках усталеної ієрархічної системи 
державного управління. При цьому повноваження розмиті між усіма господарюючими суб’єктами, 
але не належать повною мірою нікому. Реалізація прав повноважень має форму служби з 
максималізацією різниці між отриманими доходами або розподілами і здійсненими фактичними 
витратами на придбання, а в якості стимулів широко застосовується адміністративний контроль та 
спонукання. 
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 Економічний аспект сталого розвитку вітчизняного мінерально-сировинного комплексу 
визначається через питому вагу видобувних галузей в структурі всієї промисловості, частку 
мінеральної сировини у доходах переробної промисловості, рівень рентабельності підприємств, 
об’єм експорту продукції надр, формування доданої вартості й дохідної частини державного 
бюджету, зайнятістю населення, рівнем заробітної плати і соціальними податками, а також 
інноваційною активністю та обсягом внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Однак відсутність в 
Україні легально зафіксованих і гарантованих прав власності суб’єктів геологічної та 
гірничовидобувної діяльності на розвідані за власні кошти запаси корисних копалин у надрах 
призводить до неефективного інноваційно-інвестиційного розвитку та використання вітчизняної 
мінерально-сировинної бази в сучасних умовах. Це обумовлює також значне зростання обсягів 
незаконного видобування корисних копалин і тіньової гірничовидобувної діяльності, а зростання 
тіньового сектору обумовлює скорочення легальної гірничовидобувної діяльності та призводить 
до неконтрольованої зростаючої привабливості тіньового сектору економіки в цілому. 

Декларативність та обмежена раціональність при реалізації показників «Загальнодержавної 
програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року» і перманентна 
невизначеність щодо надійного функціонування вітчизняної галузі геології та надр на протязі 
останніх 10 років призвели до опортунізму, перекручування на свій розсуд усталених 
інституційних норм і правил, широкомасштабного запровадження процедурної та регуляторної 
поведінки спеціально уповноважених осіб, спрямованої на отримання ренти за рахунок рішень 
політиків і чиновників, а не за рахунок ефективного розвитку мінерально-сировинної бази та 
економічно-збалансованого удосконалення надрокористування в державі[1, 6]. У ринковій 
економіці всі активи, у тому числі запаси корисних копалин у надрах, ведуть подвійне життя, 
оскільки не тільки безпосередньо використовуються для забезпечення господарської діяльності, 
але й є джерелом капіталу, гарантом отримання кредитів, підписання інституційних і лізингових 
угод тощо. 

Капітал виникає завдяки його відчуженню у записах про право власності, про заставу, у 
тексті контрактів та в інших подібних цінних паперах, які фіксують соціально та економічно 
найбільш корисні характеристики відношення до активів на противагу якостей самих речей та 
об’єктів [6, 8]. Однак в Україні запаси корисних копалин у надрах не виконують цих функцій і 
тому фактично не є капіталом. 

Важливим для аналізу впливу державних інститутів на економічний розвиток країни є 
визначення та оцінка економічної свободи суб’єктів господарювання, що включає [3, 4, 6]: 

 - Захищене право власності щодо законно придбаних об’єктів, прав, ліцензій і дозволів. 
 - Свободу укладання договорів з вітчизняними та іноземними підприємствами, 

організаціями і фірмами. 
 - Відсутність втручання держави в умови, на яких укладені добровільні угоди, та свободу 

від конфіскації майна через незбалансоване або надмірне оподаткування чи непередбачувану 
інфляцію. 

 - гарантування верховенства права, у тому числі державних заходів щодо захисту  прав 
власності, авторського й інтелектуального права та дотримання укладених угод. 

Отже дотримання прав власності та панування законно набутої приватної власності є 
основною рисою вільної ринкової економіки і якщо держава не гарантує її дотримання, це руйнує 
фундаментальні засади економічних відносин і обумовлює зниження економічної активності, 
оскільки зв’язок між витратами і капіталовкладеннями та доходами порушується та викривляється 
[3, 4, 6, 8]. У такій ситуації суб’єкти господарювання, що не впевнені в отриманні запланованого 
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доходу (ренти) від власної діяльності, обмежують свою діяльність або максималізують прибуток 
власника (бенефіціара) за рахунок тінізації та офшоризації. Таким чином,  недотримання прав 
власності та економічної свободи, завдає насамперед, шкоди економічному розвитку та 
стабілізації держави [6, 8]. 

Реіндустріалізація в останні роки стала провідним напрямом неоіндустріалізації 
національних господарств і світової економіки на новому техніко-технологічному рівні з 
використанням динамічно змінюваних конкурентних переваг для забезпечення стабілізації й 
сталого розвитку наукоємних галузей промисловості та збереження виробничого потенціалу за 
рахунок оптимізації та консолідації мінерально-сировинних ресурсів і удосконалення державного 
регулювання надрокористуванням. 

В усіх країнах світу гірниче законодавство і договірні режими зазвичай у тій або іншій мірі 
співіснують і є взаємодоповнюючими. У законах встановлюються деякі загальні  правила гірничої 
діяльності, які потім можуть конкретизуватися і уточнюватися, а у деяких випадках і змінюватися, 
зазвичай, шляхом прийняття найвищими органами законодавчої або виконавчої влади спеціальних 
нормативних актів відносно певних гірничих проектів при укладенні угод з інвесторами. Однак, 
незалежно від того, в чиїй власності (приватній або державній) спочатку знаходяться мінеральні 
ресурси, важливим для їх ефективного використання є наступне: механізм доступу до них і 
порядок надання цього права, об’єм і види правочинності, які передаються користувачеві 
власником мінеральних ресурсів, їх захищеність, характер обмежень, розмір загальних і 
спеціальних податків, можливість і порядок передачі цих прав третім особам і умови їх 
припинення є гарантованими та захищеними державою. При цьому, в будь-якому випадку, існує 
чітка визначеність і незмінність отриманих прав на мінеральні ресурси, а також інших майнових і 
немайнових прав на земельні ділянки, майно підприємств, геологічну інформацію з деталізацією 
умов, при яких вони можуть бути анульовані або втрачені на етапах розвідки чи видобутку, 
передані або закладені. Права на мінеральні ресурси специфікуються ще на стадії геологорозвідки, 
оскільки інвестори і приватні компанії ніколи не  інвестуватимуть значні кошти у геологічну 
розвідку, якщо їм не будуть надані гарантії видобування у  разі відкриття і підготовки ними 
родовища, а також можливість продажу цих прав спільно з отриманою геологічною інформацією. 
Отже, державою мають бути гарантовані права на видобування корисних копалин для  
господарюючих суб’єктів, що проводили або фінансували геологорозвідку, при чому ще до того, 
як визначені, оцінені та затверджені запаси корисних копалин, а також можливість 
безперешкодної  передачі цих прав третім особам за погодженими між ними ринковими цінами. 

Реальний процес переформатування державного стратегічного планування та управління 
ефективним розвитком вітчизняним мінерально-сировинним комплексом доцільно розпочати хоча 
б 2019 року з метою передбачення майбутнього. Сприяння інноваційно-інвестиційному розвитку 
національної промисловості та економіки на середньо-довгострокову перспективу. Необхідно 
усвідомити неминучість переходу до нової мінерально-сировинної стратегії держави, яка б 
дозволила збалансовано оптимізувати стратегічні напрямки галузі геології та надр і забезпечити 
поетапний перехід від експортно-сировинної до ресурсно-інноваційної стратегії розвитку 
економіки України. 

Інноваційний розвиток мінерально-сировинної бази – основа сталого  
зростання економічного потенціалу держави 

Зараз у світі домінують дві концепції модернізації економіки: постіндустріальна і 
неоіндустріальна. Під постіндустріальною модернізацією розуміється перехід від індустріального 
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суспільства до суспільства знань, а неоіндустріальна модернізація економіки передбачає новий 
розвиток індустріалізації у напрямі підвищення частки науковоємного інноваційного виробництва 
з впровадженням у промисловість високотехнологічних галузей та процесів [3, 5, 6]. Тому 
інноваційний напрям щодо кон’юнктурної переоцінки та розвитку мінерально-сировинної бази 
України на період до 2030 року та подальшу перспективу є технологічно і економічно найбільш 
доцільним і стратегічно збалансованим для ефективної модернізації та сталого функціонування 
вітчизняної економіки. Крім того забезпечення надійного і перманентного доступу до 
високоліквідних мінерально-сировинних ресурсів України має вирішальне значення для економіки 
Європейського Союзу у зв’язку із сировинною залежністю багатьох галузей промисловості та 
необхідністю збереження біля 30 млн. робочих місць. 

З урахуванням викладеного необхідно стимулювати розвідку, видобування та виробництво 
інноваційних і критичних видів мінеральної сировини для забезпечення переходу до 
низьковуглевої ресурсноефективної економіки, нарощування інвестицій в підготовку та освоєння 
руд рідкісних і рідкісноземельних металів, гірничохімічної та вогнетривкої сировини, видобування 
та використання яких є актуальним і економічно рентабельним. 

Доцільно також провести галузеву диверсифікацію мінерально-сировинного комплексу, 
здійснити інноваційну модернізацію технологічних процесів й інфраструктури з  метою розвитку 
конкурентоспроможного виробництва та підтримання високих темпів його зростання. При 
обґрунтуванні інноваційно-інвестиційних напрямів сталого розвитку вітчизняної мінерально-
сировинної бази доцільно використати результати техніко-економічного аналізу особливостей 
адаптації гірничовидобувної промисловості перших 10 східноєвропейських країн після їх вступу в 
Європейський Союз (ЄС) із збереженням і розвитком спеціалізованих базових галузей 
промисловості та рентабельних родовищ провідних видів корисних копалин окремих країн в 
інтересах усіх країн ЄС [9]. 

Постійне невиконання програмних показників розвитку базових галузей промисловості на 
протязі останніх 15 років у зв’язку із використанням популіських економічно не збалансованих 
моделей переконує, що інноваційному шляху розвитку вітчизняної промисловості та економіки 
альтернативи немає. При цьому з урахуванням низьких макроекономічних показників, 
перманентних проявів кризових явищ, спекулятивного зростання цін на природний газ і теплову 
енергію, збитковості або дотаційності багатьох галузей промисловості та невисокого рівня 
щорічного приросту внутрішнього валового продукту (ВВП), інновації на загальнодержавному 
рівні повинні бути трансформаційними або хоча б значними з безальтернативною зміною моделей, 
конструктивних схем, виробничих технологічних процесів, системи управління й матеріально-
технічного забезпечення та міжгалузевих і корпоративних відносин. На рівні надійно та стабільно 
працюючих підприємств і корпорацій інноваційна діяльність може обмежуватися еволюційними 
удосконалюючими інноваціями, виступаючими в якості рушійної сили поточних системних змін 
чинної структури управління та виробничих процесів з  метою збільшення обсягів робіт і доходу 
(прибутку). Однак, незалежно від типу інновацій, результат інноваційної діяльності завжди буде 
залежити від ступеню їх новизни та масштабу змін умов, пов’язаних із впровадженням інновацій. 
Тільки належне технічне забезпечення і постійна модернізація виробництва забезпечить 
сприятливі умови й приведе до збільшення економічного потенціалу та сучасного інноваційного 
розвитку держави, базових галузей промисловості, регіонів і підприємств. Однак зараз 
інноваційно-інвестиційний потенціал мінерально-сировинного комплексу та мінерально-
сировинної бази для сталого економічно-збалансованого розвитку України не використовується у 
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повному обсязі у зв’язку із стабільно низьким рівнем інвестицій (державних і приватних) у 
геологічне вивчення та підготовку рентабельних родовищ корисних копалин. 

Концепція сталого розвитку в Європейському Союзі є результатом політики, що 
проводиться у галузі охорони довкілля у рамках стратегії «Європа 2020» з метою збільшення 
зайнятості та підвищення продуктивності праці без шкоди навколишньому природному 
середовищу. Крім того, з метою удосконалення економіко-правового регулювання видобування 
корисних копалин з 2003 року запроваджена міжнародна система прозорості доходів від 
видобутку мінеральних ресурсів [2, 3, 5]. Ініціатива прозорості у видобувних галузях (ІПВГ) – це 
міжнародний стандарт, призначення якого полягає в удосконаленні прозорості управління 
доходами держави від видобування корисних копалин і підвищення ефективності управління 
гірничовидобувною галуззю [2]. 

Процедура звітування за стандартами ІПВГ передбачає підготовку, звірку, оцінку 
достовірності та аналіз даних гірничовидобувних галузей з точки зору законодавства, 
бухгалтерського, фінансово-економічного та надроресурсного обліку, нарахованих і сплачених 
податків та платежів з детальною характеристикою наступних показників [2]: 

 - правової основи діяльності видобувних галузей та їх фіскального режиму; 
 - описом виробничої діяльності підприємств галузі, включаючи будь-які істотні роботи з 

розвідки корисних копалин; 
 - інформації про внесок видобувних галузей в економіку держави за звітний рік; 
 - даних про обсяги видобутку мінеральної сировини за звітний рік; 
 - інформації про частку участі держави у видобувних галузях; 
 - розподілу доходів від видобувних галузей; 
 - інформації про процес надання ліцензій (спецдозволів або державних Актів) на 

користування надрами та відкритий їх реєстр; 
 - інформації щодо бенефіціарного права; 
 - інформації щодо контрактів на постачання мінеральної продукції, роботи та послуги; 
 - опису фіскального режиму (податкових та орендних платежів); 
 - опису експорту продукції видобувної галузі (за країнами, операторами тощо); 
 - інформації щодо договорів про розподіл продукції; 
 - інформації про місцеві ресурси, соціальні витрати та інфраструктуру; 
 - забезпечення природоохоронних заходів на відновлення природного середовища або 

усунення завданої йому шкоди; 
 - повний перелік усіх користувачів надр по галузі; 
 - розукрупнення та порівняння даних щодо потоків доходів за позиціями окремих 

взаємопов’язаних компаній; 
 - максимальне розкриття для громадськості інформації про платежі та надходження від 

видобувних підприємств і компаній у бюджети всіх рівнів у спеціально друкованому виданні, 
засобах масової інформації або на урядових чи галузевих порталах прозорості даних. 

Використання світового досвіду державного регулювання гірничої діяльності з 
урахуванням принципів ІПВГ та інституційних особливостей України дозволить виконати реальну 
вартісну оцінку мінерально-сировинного потенціалу України і суттєво підвищити його 
інноваційно-інвестиційну привабливість. 

Сучасна ринкова оцінка мінерально-сировинного потенціалу України повинна 
здійснюватися з використанням інноваційно-інвестиційних принципів структурування та геолого-
економічного логістичного районування території країни і гірничо-видобувних регіонів на основі 
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складання інтерактивних цифрових геолого-економічних карт видобувної цінності окремих видів 
корисних копалин і ділянок надр в цілому. В процесі геолого-економічного аналізу вітчизняної 
мінерально-сировинної бази на рівні родовищ корисних копалин і ділянок надр в якості вартісної 
оцінки повинна прийматися не валова оцінка мінеральної сировини в надрах, а видобувна цінність 
– цінність потенційно видобувних обсягів корисних копалин. видобуток яких є нормативно 
рентабельним і потенційно-видобувні запаси відповідають не менше ніж 20-25-річній перспективі 
споживання [1, 7]. 

Перехід на вартісну оцінку реального мінерально-сировинного потенціалу України 
дозволить виявити нові елементи і чинники структурування мінерально-сировинного комплексу, 
уточнити геолого-економічне районування території держави і окремих регіонів, обґрунтувати або 
суттєво деталізувати центри економічного зростання для реалізації ресурсно-інноваційного шляху 
освоєння вітчизняної мінерально-сировинної бази на період до 2030 року, а з урахуванням 
півстолітнього досвіду європейських країн щодо запровадження рентного надрокористування та 
державного регулювання гірничої ренти і на подальшу перспективу [1, 9]. 

Попередній аналіз інноваційно-інвестиційного потенціалу мінерально-сировинної 
скарбниці держави, стан основних фондів і  технологічних процесів у видобувній та переробній 
промисловості переконливо доводить, що вітчизняний мінерально-сировинний комплекс на 
довгострокову перспективу є і буде однією із найважливіших передумов стабілізації, сталого 
розвитку та поетапного входження України у європейську і світову ринкову економіку. 

Висновки.Визначені інноваційні перспективи і стратегічні пріоритети розвитку та освоєння 
стратегічних, критичних і високоліквідних видів корисних копалин можуть розглядатися як 
основа ресурсоефективного та екологічно ощадливого неоіндустріального розвитку вітчизняної 
економіки. Однак, інновації та інноваційна діяльність значно підвищать ефективність виробничої 
діяльності та обов’язково забезпечать позитивний кінцевий результат, якщо базуватимуться на 
усіх трьох типах інновацій: технологічному, економічному та управлінсько-організаційному. 
Інноваційна парадигма мінерально-сировинної стратегії України на період до 2030 року повинна 
враховувати також необхідність збільшення реального ВВП країни у 2 рази, прогноз динаміки 
обсягів реалізації видобувної та переробної промисловості на середньо-довгострокову 
перспективу та забезпечити створення ефективної конкурентоздатної мінерально-сировинної бази 
критичних і стратегічних видів корисних копалин для переходу національної економіки від 
сировинно-експортного до ресурсно-інноваційного етапу розвитку. 
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТІВ 
НАДРОКОРИСТУВАННЯ В АСПЕКТІ ЇХ ПРАВОВОГО ВИКОРИСТАННЯ 

Непапишева Т.В., tetyananep@gmail.com, Шутова О.С., 199606@ukr.net, 
ДНВП «Геоінформ України», м. Київ, Україна 

Короткий огляд становлення законодавства про надра. Аналіз надання спеціальних дозволів в розрізі років, 
областей і видів корисних копалин Оцінка інвестиційної привабливості об’єктів надрокористування на підставі заяв на 
отримання спеціальних дозволів на користування надрами. 

ANALYSIS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF SUBSOIL USE OBJECTS 
IN THE ASPECT OF THEIR LEGAL USE 

Nepapisheva T., tetyananep@gmail.com, Shutova O., 199606@ukr.net, 
SSPE «Geoinform Ukraine», Kyiv, Ukraine 

The brief review of formation of subsoil legislation. Analysis of granting special permits (licenses) in the context of 
years, areas and types of minerals.  Evaluation of investment attractiveness of subsoil use objects on the basis of applications 
for obtaining subsoil use licenses. 

Вступ. Україна є державою з унікальною мінерально-сировинною базою, багатства надр 
якої зумовлені особливостями геологічної будови її території. В надрах України виявлено понад 
20 000 родовищ і проявів з 117 видів корисних копалин, з яких 9168 родовищ мають промислове 
значення і обліковуються Державним балансом запасів. Надання надр у користування регулюється 
законодавчими нормативно-правовими актами. 

Основна частина. Діяльність щодо користування надрами здійснюється на підставі 
спеціальних дозволів. 

Законодавча база в Україні щодо надання спеціальних дозволів на користування надрами 
почала формуватись з 1995 році  з прийняття Кодексу України Про надра від  27.07.1994 р.  № 
132/94-ВР; постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. № 742 «Про надання 
спеціальних дозволів (ліцензій) на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та 
видобування стратегічно важливих корисних копалин»; 

Проведений аналіз надання спеціальних дозволів в розрізі років, областей і видів 
корисних копалин. ДНВП Геоінформ України» за дорученням Державної служби геології та надр 
України опрацьовує в межах своєї компетенції пакети документів, надані суб’єктами 
господарювання на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. 

Нами було проведено аналіз заяв, які передавались до Геоінформ за період 2017–2018 рр. з 
метою виявлення найбільш привабливих об’єктів надрокористування в теперішній час. 

За процедурою аукціонів, найбільш привабливими об’єктами для отримання спеціальних 
дозволів є об’єкти вуглеводнів, рудні корисні копалини, в основному - руди рідкісних металів та 
рідкоземельні. Серед них Прутівський рудопрояв сульфідних мідно-нікелевих руд, Пержанське 
родовище берилію, Станкуватське, Шевченківське родовища та родовище «Надія» літієвих руд, 
Мазурівське родовище рідкіснометалево-нефєлінполевошпатових руд, Ястребецька ділянка 
циркон-рідкісноземельно-флюоритових руд,  Юрівська ділянка титан-апатитових руд.   

За без аукціонною процедурою за період 2017–2018 р.р. об’єктами найбільш пильної уваги 
стали підземні води, вуглеводні, пісок будівельний.   

В розрізі областей найбільшу зацікавленість представляють об’єкти в Полтавській, 
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Житомирській, Київській областях. 

 
Рис. 1. Динаміка надання спеціальних дозволів на користування надрами в розрізі років 
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УДК 553.04/9  

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ (ОБҐРУНТУВАННЯ) ЦІНИ ПРИ ГЕОЛОГО-
ЕКОНОМІЧНІЙ ОЦІНЦІ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

Рудько Г.І.1, д. геол.-мін. н., д. геог. н., д. т. н., проф., office@dkz.gov.ua,  
Курило М.М.2, к. геол. н., доцент, marikurylo@meta.ua,  

Бала В.В.1, bala@dkz.gov.ua, 
1 – Державна комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ, Україна,  

2 – ННІ «Інститут Геології», Київський національний університет ім. Т. Шевченка, м. Київ, Україна 
Охарактеризовані основні принципи обґрунтування  ціни при геолого-економічній оцінці запасів вугілля на 

різних стадіях вивчення родовища.  Приведені орієнтовні значення надбавок (знижок) по окремим показникам якості 
вугілля та їх вплив на формування ціни. Показано представниць кість цін, які використовувались при техніко-
економічних розрахунках у ГЕО для вугільних об’єктів з дрібними або незначними запасами вугілля. 

METHODS FOR PRICE DETERMINATION (JUSTIFICATION) AT 
ECONOMIC-GEOLOGICAL EVALUATION OF COAL DEPOSITS  

Rudko G.1, Dr. Sci. (Geol.-Mineral.), Dr. Sci. (Geogr.), Dr. Sci. (Eng.), Prof., office@dkz.gov.ua,  
Kurilo M.2, Cand. Sci. (Geol.), Assoc. Prof., kurilo@mail.univ.Kyiv.ua,  

Bala V.1, bala@dkz.gov.ua, 
1 – State Commission of Ukraine on Mineral Resources, Kyiv, Ukraine, 

 2 – National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine  
The basic principles of price justification at economic-geological evaluation of coal reserves at different stages of 

study of the deposit have been characterized. The approximate values of premiums (discounts) by certain coal quality indexes 
and their impact on pricing have been provided. Justified prices used at technical and economic calculations in EGE for coal 
objects with small or insignificant coal reserves have been shown. 

Вступ. Визначення ціни реалізації вугілля або продуктів збагачення потребує детального 
обґрунтування, а сама доходна складова оцінки завжди розглядається як одна із складових ризику 
гірничого бізнесу. Коливання цін на вугілля можуть спричинити як залучення до експлуатації 
родовищ навіть із незначними запасами і погіршеною якістю, так і зворотні процеси.  

Для вугільних родовищ ціни на сировину та поточні зміни кон’юнктури ринку як правило 
включаються до переліку факторів істотного впливу поряд із соціальними дозволами і умовами 
реабілітації шахт, наявності і використання замінників та ін. [5]. За даними фахівців Канадського 
інституту гірничої справи і металургії окремі складові гірничого ризику мають різну вагу, але 
фактор ціни на мінеральну сировину завжди коливається в межах 30-40 % [6].  

Виклад основного матеріалу. При проведенні геолого-економічної оцінки запасів вугілля 
ціна на товарну продукцію істотно впливає на вартість запасів та рентабельність їх відпрацювання, 
що в решті решт , визначає балансову приналежність запасів (розподіл на клас балансових і 
позабалансових). 

Використання цін при проведенні ГЕО у вітчизняній практиці регламентується 
Положенням порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для 
підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах (п. 7.4) [3]. Для  визначення  вартості 
товарної  продукції  гірничого  виробництва належить застосовувати  діючі звичайні оптові ціни 
на відповідний вид та сорт  продукції, що склалися на  товарних  біржах. Ціни на товарну 
продукцію, що визначені на  підставі договорів з користувачами, можуть  застосовуватись для 
визначення  її вартості  в разі, якщо вони не нижчі від біржових (звичайних). Якщо згідно із 
законодавством  ціни на товарну продукцію  гірничого  виробництва регулюються і вони є 
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нижчими від світових, то для визначення вартості запасів і ресурсів корисних  копалин  родовища  
або ділянки надр, що надаються у користування, слід застосовувати регульовані ціни, а для 
визначення балансової належності запасів корисних копалин слід використовувати світові ціни. У 
разі, якщо регульовані ціни є вищими від світових, то використовуються тільки регульовані. Якщо  
користувач  надр  уходить в об’єднання підприємств і реалізує свою товарну продукцію гірничого  
виробництва  за  внутрішніми  цінами цього  об’єднання,  такі ціни можуть використовуватись для 
економічних розрахунків у разі, якщо  вони вищі від біржових або регульованих згідно із 
законодавством.  

У виняткових випадках, коли рівень діючих оптових біржових цін на товарну продукцію 
гірничого  виробництва не забезпечує рентабельної  розробки  родовища (покладу), користувач 
надр, який розробляє або розроблятиме родовище, на умовах економічного ризику може 
запропонувати  застосування  більш  високих  прогнозних цін реалізації продукції  або  більш  
низьких цін на гірниче обладнання чи послуги в комерційному варіанті  

ТЕО. У разі, якщо звичайна ціна не може бути визначена  із застосуванням  попередніх 
підпунктів цього пункту, то для доказів обґрунтування її рівня застосовуються правила, визначені  
національними  положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а також національними 
стандартами з питань оцінки майна та майнових прав [3].  

Таким чином, в матеріалах ГЕО передбачено використання наступних видів цін: 
- Біржові (оптові ціни на товарних біржах); 
- Договірні (за умови, що вони не нижчі ніж біржові); 
- Регульовані (згідно із  законодавством); 
- Світові (для визначення балансової належності запасів); 
- Трансфертні (для об’єднання підприємств). 
Договірні і біржові ціни в практиці оцінки розглядають як окремі варіанти контрактних цін.  
Ціни на вугілля в міжнародній практиці формуються при укладанні строкових, спотових чи 

біржових контрактів (рис. 1). В даний час міжнародна торгівля вугіллям здійснюється в рамках 
строкових контрактів і за спотовими угодами. Треба відмітити, що в останні роки переважають 
короткострокові договори, рідше середньострокові, хоча в минулому контракти укладались і на 
десятирічні терміни. 

 
Рис. 1. Основні види контрактів при реалізації вугілля (за даними [4]) 

 
Для визначення вартості запасів вугілля і рентабельності їх відпрацювання контрактні ціни 

завжди коригуються відповідно до показників питомої теплоти згорання, а також з його якісними 
показниками (вмісту сірки, золи, вологи, виходу летких). 
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Ціни на коксівне і енергетичне вугілля, що поставляється на світовий ринок, 
встановлюються в залежності від його якості, обсягу поставок, витрат на транспортування та 
інших умов.  

У вітчизняній практиці оцінки найбільше застосовують оптові ціни на товарних біржах та 
договірні. Названі ціни носять досить об’єктивний характер, при цьому використання перших, як 
правило, обмежено наявністю самих бірж мінеральної сировини в регіоні розташування родовища.  

Ф’ючерсні ринки вугілля діють в США, Європі та Австралії і інших країнах. При 
використанні цін міжнародної торгівлі в оцінках запасів потрібно враховувати умови постачань 
вугілля при укладанні контрактів, які викладені в Інкотермс 2010 (CIF, FOB, FCA, EXW, CFR, 
FAS, CFR, CPT, CIP, DAP, DDP) . Найчастіше при постачанні вугілля на експорт і укладанні 
відповідних угод використовуються ціни CIF і FOB.  

Використання міжнародних біржових цін при оцінках вітчизняних запасів набуло 
актуальності декілька років тому, що було спричинено затвердженням нової методики розрахунку 
оптової роздрібної ціни електроенергії. Відповідно до цих змін ціна вугілля в країні не 
встановлюється Міненерговугілля, як було раніше, а прив’язується до індексу API2, з урахуванням 
доставки вугілля в Україну. Індекс API2 ‒ щотижневий показник ціни енергетичного вугілля в 
портах Амстердама, Роттердама і Антверпена (АРА). Дана методика спирається на європейську 
ціну вугілля на біржі в Роттердамі та вартість доставки до споживача. Спотова ціна на умовах CIF 
ARA є основним показником для імпортерів вугілля в північно-західній Європі. 

Для використання названих видів міжнародних цін у практиці ГЕО необхідним є 
статистичне опрацювання вибірки показників за середньо-або довгостроковий період. Це 
зумовлено необхідністю врахування тривалого терміну експлуатації запасів (як правило не менше 
10 років) і виключенням з розрахунків максимальних і мінімальних значень показників, які як 
правило мають випадковий характер. 

Динаміка цін CIF ARA за вибраний період 2016‒2017 р. та приклад розрахунку темпів 
росту та середніх значень показника, які можуть бути використані для прогнозування цін наведені 
в таблиці 1. За даний період зафіксовано позитивний тренд зростання із допустимими 
коливаннями ціни (коефіцієнт варіації 0,16). Середнє значення ціни складало 54,95 $/т із середнім 
приростом 1,14 $/розрахунковий період і темпом росту 2,48 % до попереднього періоду. Для 
використання ціни у техніко-економічних розрахунках доречно виключити максимальні значення 
темпі росту (більше 10 %), що зменшить показник для прогнозу ціни до 1,52 %.  

Для оцінки запасів вугілля для вітчизняних родовищ названі вище ціни міжнародної 
торгівлі можуть бути використані в першу чергу за умов міжнародних постачань при розробці 
родовищ. Велика кількість вітчизняних запасів розробляється для реалізації на внутрішньому 
ринку. В цьому випадку діє інший порядок визначення ціни, який передбачає детальну 
класифікацію вугільної товарної продукції та застосування знижок і надбавок відповідно до 
кожного виду (рис. 2). 
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Таблиця 1 
Динаміка цін CIF ARA за даними агенств «Argus», «McCloskey Coal Information Service» та 

приклад розрахунку темпів росту та середніх значень показника [7] 

Дата Ціна, $/т 
Приріст (до попереднього 

року), $/розрахунковий 
період 

Темп росту, % до 
попереднього 

періоду 
01.03.2016 37,55   15.03.2016 39 1,45 3,86 
01.04.2016 40,1 1,1 2,82 
15.04.2016 42,55 2,45 6,11 
02.05.2016 47,3 4,75 11,16 
16.05.2016 46,45 -0,85 -1,80 
01.06.2016 50,35 3,9 8,40 
13.06.2016 52 1,65 3,28 
01.07.2016 57,05 5,05 9,71 
18.07.2016 59,65 2,6 4,56 
01.08.2016 60,35 0,7 1,17 
15.08.2016 57,80 -2,55 -4,23 
01.09.2016 56,1 -1,7 -2,94 
19.09.2016 56,4 0,3 0,53 
03.10.2016 61,8 5,4 9,57 
17.10.2016 60,15 -1,65 -2,67 
01.11.2016 64,3 4,15 6,90 
14.11.2016 60,9 -3,4 -5,29 
05.12.2016 56,95 -3,95 -6,49 
19.12.2016 59,15 2,2 3,86 
09.01.2017 58,4 -0,75 -1,27 
17.01.2017 66,6 8,2 14,04 
31.01.2017 64,15 -2,45 -3,68 
15.02.2017 63,8 -0,35 -0,55 
Середнє 
значення 54,95 1,14 2,48 

Стандартне 
відхилення 8,57 

Коефіцієнт 
варіації 0,16 
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Рис. 2. Послідовність формування цін на вугілля на внутрішніх ринках 

 
Орієнтовні значення надбавок (знижок) по окремим показникам якості вугілля наведено в 

таблиці 2 за даними [2].  
Таблиця 2 

Орієнтовні значення надбавок (знижок) по окремим показникам якості вугілля 

№ Відхилення якісних показників Значення 
знижки/надбавки,% 

1 По золі (за кожний відсоток перевищення/зниження) 2,5 

2 За масовою часткою вологи (за кожний відсоток 
перевищення/зниження):  

2.1 ‒ в рядовому та розсортувальному камяному вугіллі та 
антрацитах 1,3 

2.2 ‒ в бурому рядовому і розсортувальному вугіллі та 
продуктах збагачення вугілля 2 

2.3 
‒ в продуктах збагачення камяного вугілля, яке 
виробляється в результаті мокрого процесу збагачення, 
та у вугіллі при гідровидобутку 

1,3 

2.4 ‒ при поставці цієї ж продукції для коксування на 
підприємства чорної металургії 2 

3 За масовою часткою олею сірки при поставці рядового і 
збагаченого вугілля (за кожне перевищення 0,1%) 0,5 

Для визначення варіативності цін, які використовувались при техніко-економічних 
розрахунках ГЕО була проведена статистична оцінка вибірки цінових показників і собівартості 
виробництва для 69 вугільних об’єктів. Вибірка складена із ділянок з дрібними або незначними 
запасами, для яких ГЕО проводилась протягом одного календарного року і які характеризуються 
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достатньою кількістю схожих ознак (якість вугілля, складність будови і витриманість пластів, 
системи розкриття і розробки, продуктивність по видобутку).  

Ділянки надр характеризуються простою і складною будовою (54 % обєктів), просту будову 
мають 20  % ділянок, складну – 26 %. Пласти є відносно витриманими для 62 % ділянок, 
невитриманими – 38 %. Мінімальна потужність пластів 0,47 м, максимальна ‒ 1,22 м, середня по 
вибірці ‒ 0,83 м. Середня зольність вугільних пачок ‒ 12,6 %, мінімальне значення (середніх 
показників) – 8 %, максимальне ‒ 18,8 %. 

Для більшості ділянок експлуатаційні запаси складають від 200 до 1000 тис. т,  
продуктивність знаходиться в межах 50‒150 тис. т/рік. Розробка запасів відбувається камерною 
системою. 

Таблиця 3 
Показники варіації ціни на вугілля при проведенні ГЕО 

Середнє 
значення max min Розмах варіації Коефіцієнт варіації 

72 88 37 51 0,13 

За результатами розрахунків використані ціни за показниками варіації мають допустимі 
коливання (коефіцієнт варіації 0,13) і подібні до варіативності цін CIF ARA. 

Для об’єктів вуглевидобування із даної вибірки також було проведено аналіз чутливості 
вартості запасів і рентабельності їх розробки від зміни цін реалізації вугілля. Результати 
розрахунку підтвердили істотну залежність між ефективністю розробки запасів і рівнем цін (рис. 
3). 

 
Рис. 3. Графік чутливості вартості запасів і рентабельності їх розробки від зміни цін 

реалізації вугілля 
Окремим методичним питанням є вибір і обґрунтування цін для ТЕО в залежності від стадії 

освоєння родовища. У вітчизняній практиці при проведенні ГЕО запасів вугілля використовують 
найчастіше контрактні ціни, які надаються як дані надрокористувача. При цьому такі ціни є дійсно 
обґрунтованими за наступних умов: 

 Запаси є в стадії промислової розробки, що забезпечує наявність фактичних даних; 
 Наявність довго-і середньострокових контрактів, оскільки показники угод на незначні 

періоди і невеликі обсяги вугілля  не можуть застосовуватись для всього періоду експлуатації 
запасів; 

 Контрактні ціни не нижчі за оптові біржові, що підтверджується окремим статистичним 
аналізом і розрахунком прогнозних значень. 
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Для ділянок надр, які не розробляються як правило використовують показники інших 
вугледобувних підприємств або довідкові ціни. 

Рекомендоване обґрунтування цін на вугілля для техніко-економічних розрахунків по 
стадіям ГЕО наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 
Обґрунтування цін на вугілля для техніко-економічних розрахунків по стадіям ГЕО 
Стадія геолого-

економічної оцінки Об’єкт оцінки Обґрунтування ціни для техніко-
економічних розрахунків 

ГЕО-3 Попередньо розвідані запаси 
Перспективні ресурси 

Ціни родовища-аналога, яке розробляється 
або оптові ціни на вугілля із коригуванням 

за якістю вугілля 
ГЕО-2 Попередньо розвідані запаси  

ГЕО-1 

Розвідані запаси Оптові ціни на вугілля із коригуванням за 
якістю вугілля 

Запаси в стадії промислової 
розробки 

Фактичні дані реалізації за попередній 
період; 

Контрактні ціни (середньо та 
довгострокових контрактів) 

Висновки. Ціни вугілля є однією з важливих складових ризику гірничого бізнесу і 
потребують детального обґрунтування при складанні прогнозу цін на період експлуатації запасів. 
Показники прогнозних цін істотно впливають на вартість запасів та рентабельність їх 
відпрацювання, що в решті решт , визначає балансову приналежність запасів (розподіл на клас 
балансових і позабалансових).  

Визначення ціни реалізації вугілля або продуктів збагачення потребує детального 
обґрунтування в залежності від стадії освоєння запасів. Для детальної ГЕО родовищ, які 
розробляються, обґрунтованим є використання фактичні цін реалізації вугілля за попередній 
період та контрактних цін на майбутні періоди за умови наявності середньо та довгострокових 
контрактів. При проведенні початкової і попередньої геолого-економічної оцінки можливим є 
використання цін родовища-аналога, яке розробляється або оптових ціни на вугілля із 
коригуванням за якістю. 
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УДК 553.98.048 

ГЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕОЦІНКИ ЗАПАСІВ ВУГЛЕВОДНІВ 
Федів І.Я., Iryna.Fediv@Ukrnafta.com, 

НДПІ ПАТ «Укрнафта», м. Івано-Франківськ, Україна 
На основі результатів повторної державної експертизи з оцінки запасів вуглеводнів проаналізовано геологічні 

аспекти, які впливають на результат оцінки. Узагальнення проведено на прикладі родовищ Внутрішньої зони 
Передкарпатського прогину і Скибової зони Карпат Західного нафтопромислового регіону. 

GEOLOGICAL ASPECTS OF HYDROCARBON RESERVE REPLACEMENT 
Fediv I., Iryna.Fediv@Ukrnafta.com 

SRDI JSC «Ukrnafta», Ivano-Frankivsk, Ukraine 
Based on the results of the state expert re-evaluation of hydrocarbon reserves, the geological aspects that affect the 

result of the evaluation are analyzed. The generalization was carried out on the example of the deposits of the Inner zone of the 
Precarpathian Bend and Laminal zone of the Carpathians of the Western oilfield region. 

Основним завданням геолого-економічної оцінки та повторної переоцінки запасів та 
ресурсів вуглеводнів є достовірна оцінка величини початкових загальних запасів. На основі яких 
складається техніко-економічне обґрунтування коефіцієнтів вилучення та плануються оптимальні 
варіанти подальшої розробки родовищ.  

На основі результатів повторної державної експертизи і оцінки запасів, затверджених ДКЗ 
України розглянуто геологічні аспекти, які випливають на величину переоцінки запасів. 
Узагальнення проведено для родовищ Внутрішньої зони Передкарпатського прогину та Скибової 
зони Складчастих Карпат Західного нафтопромислового регіону. 

На даний час, в межах згаданих структурно-тектонічних зон Карпатської гірськоскладчастої 
структури ПАТ «Укрнафта» проводить експлуатацію 27 родовищ в межах трьох 
нафтопромислових районів. В Бориславському нафтопромисловому районі десять родовищ, 
Долинському – вісім, Надвірнянському – дев’ять. 

З 2002 року виконано 23 геолого-економічні оцінки запасів нафти і газу. Більшість з них 
подавались на повторну державну експертизу. Три ГЕО подані вперше на нових родовищах, а саме 
Монастирчанському, Микуличинському та Верхньомасловецькому. На даний час тривають роботи 
по переоцінці запасів ще двох родовищ Старосамбірському і Бориславському. 

В таблиці 1 представлені результати кількісної переоцінки, а саме зміни величини 
початкових загальних запасів і ресурсів вуглеводневого потенціалу (умовного палива) оцінених 
родовищ.  

Аналізуючи дані результати, основна зміна відбулась на родовищах, де експлуатація триває 
понад 100 років, а оцінка запасів виконувалась в 50-тих роках минулого століття і базувалась на 
даних тогочасних поглядів про геологічну будову структур. Переоцінка по цих родовищах 
виконано на основі комплексного підходу із узагальненням всіх видів проведених геолого-
геофізичних досліджень. А саме: польових сейсмічних досліджень, уточнення регіональної 
структурно-тектонічної ув’язки всіх елементів плікативних і диз’юнктивних дислокацій, які 
характерні для геологічної будови даної зони.  

Основним аспектом для перегляду геологічної моделі та уточнення підрахункових 
параметрів були дані буріння нових свердловин, які внесли корективи в модель. За результатами 
переінтерпретації геофізичних досліджень уточнено ємнісно-фільтраційні характеристики порід 
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колекторів, що вплинули на величину прийнятих підрахункових параметрів, а саме  коефіцієнта 
пористості  і нафтонасиченості.  

Таблиця 1 
Кількісні результати переоцінки запасів 

Назва родовища Рік 
відкриття 

Рік 
затвердження  

Термін 
експлуатації, 

роки 

Зміна величини початкових 
загальних запасів і ресурсів 

умовного палива по родовищу 
від затверджених, % 

Східницьке  1872 2003 146 +72 
Стрільбицьке  1860 2003 158 -40 
Орів-Уличнянське  1962 2010 56 -6 
Новосхідницьке  1976 2009 42 +3,8 
Заводівське  1975 2002 43 -49 
Верхньомасловецьке  2002 2006 16 +100 
Струтинське  1961 2007 57 -17 
Долинське  1950 2009, 2011 68 +50 
Північно-Долинське  1954 2004 64 +5 
Вигода-Витвицьке  1967 2002 51 -67 
Ріпнянське  1887 2014 131 +310 
Танявське  1968 2013 50 +54 
Рожнятівське  1980 2006 38 -27 
Спаське  1960 2018 58 +41 
Пасічнянське  1970 2018 48 +71 
Росільнянське  1965 2017 53 +13 
Рудавецьке  1979 2015 39 +27 
Луквинське  1977 2017 41 +8 
Довбушансько-Бистрицьке  1976 2017 42 +70 
Космацьке  1967 2012 51 +29 
Гвіздецьке  1964 2012 54 +13 
Микуличинське  1991 2007 27 +100 
Монастирчанське  1987 2006 31 +100 

На більшості родовищ переоцінка запасів мала позитивні зміни, що складає від 3,8 % 
Новосхідницьке родовище до 310 % – Ріпнянське роовище.  

По п’ятьох родовищах зменшено величину початкових загальних запасів, це Стрільбицьке, 
Орів-Уличнянське, Струтинське, Вигода-Витвицьке і Рожнятівське родовища. 

По Ріпнянському родовищу, яке експлуатується з 1887 року збільшено початкові загальні 
запаси нафти за рахунок збільшення площі нафтоносності, коефіцієнту відкритої пористості, 
коефіцієнту нафтонасиченості і перерахункового коефіцієнту. А також додаткового підрахунку 
лінзовидних покладів нафти, де не враховані запаси в попередніх оцінках. Початкові загальні 
запаси по родовищу зросли в три рази (310 %), але, в загальному, зміна величини видобувних 
запасів складає всього 3 %. Відповідно уточнено величини коефіцієнту вилучення на родовищі. 
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Максимальна зміна в сторону зменшення запасів на 67 % по Вигода-Витвицькому 
родовищу, спричинена зменшенням площі нафтоносності та переведення запасів в позабалансові 
та фактичне їх списання. По Стрільбицькому родовищу, також зменшилась площа і за 
результатами буріння нових свердловин деякі окремі локальні поклади виявились 
безперспективними. 

Геологічні аспекти, які вплинули на уточнення величини запасів по кожному родовищу 
різні. В основному, найбільшого впливу на результати оцінки має площа нафтоносності та 
ефективна товщина. Але в більшості випадків при співставленні контурів нафтоносності родовищ 
вони не дуже відрізняються. В окремих випадках, за результатами буріння свердловин 
уточнюється продуктивність окремих блоків або ділянок, на основі деталізації структурно-
тектонічного плану та моделі локальних покладів.  

Ефективна товщина в попередніх підрахунках запасів старих родовищ, за рахунок 
відсутності повного комплексу ГДС та обмеженості проведення досліджень в минулому 
обґрунтована не в повному обсязі, це спричинило, що в більшості свердловин розкритий неповний 
розріз, не виділені пласти-колектори взагалі. Відповідно, при переоцінці запасів  вуглеводнів 
об’ємним методом переглядається весь наявний матеріал геофізичних дослідженнях свердловин та 
аналізують колекторські властивості, на основі дослідження керну, детально обґрунтовуються 
підрахункові параметри (ефективна товщина, коефіцієнти пористості і нафтонасиченості). 

Щодо перегляду величин фізико-хімічних властивостей нафт і газів, варто відмітити, що 
вони суттєво не змінюються. Оскільки, первинні дані більш точно характеризують параметри 
флюїду, а в процесі розробки вони зазнають вторинних змін. 

Аналізуючи кількісний критерій оцінки запасів та ресурсів вуглеводнів в межах 
Внутрішньої зони Передкарпатського прогину та Скибової зони Карпат, а саме величину 
початкових загальних запасів і ресурсів нафти і газу, варто відмітити доцільність і необхідність 
проведення повторної державної експертизи на основі проведення повторної переоцінки. 
Звичайно, що їх достовірність не може бути порівняна з якимось аналогом, але враховуючи 
сучасний розвиток науки і існуючі методики і практики оцінки вони достатньо обґрунтовані. 

Варто також відмітити, що в процесі виконання робіт, більшість авторів приходять до 
висновку, що об’єкти підрахунку потребують деталізації, не зважаючи на те, що вони виділені і 
укрупнені як єдиний об’єкт розробки та випробовані сумісно. З геологічної точки зору в межах 
укрупнених стратиграфічних комплексів олігоценових, еоценових та палеоценових відкладів, 
існують окремі продуктивні горизонти. Вони по суті за характером геологічної будови можуть 
бути окремими пастками та покладами, які характеризуються різними ємнісно-фільтраційними 
властивостями, неоднорідним поширенням по площі і розрізу, відповідно формувалися в різних 
літолого-фаціальних умовах, хоча в процесі утворення складчастої структури зазнали подібних 
перетворень. 

Під час виконання науково-дослідних робіт з ГЕО та затвердженні їх в ДКЗ України по 
кожному об’єкту підрахунку виникають певні, характерні геологічні аспекти, які відображаються в 
геологічній моделі родовища, і охоплюють моменти від утворення пасток, формування покладів і 
колекторських різновидів, міграції флюїдів, до врахування історії проведення всіх етапів геолого-
розвідувальних робіт, режиму розробки, способу експлуатації та застосування додаткових методів 
дії на пласт та на привибійну зону. Для кожного родовища вони різні і суттєво впливають на 
кількісну оцінку величини ресурсної бази вуглеводнів і є підставою для ведення подальших робіт з 
видобування нафти і газу. 
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ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА КАОЛІНІВ УКРАЇНИ 
Озерко В.М.1, office@dkz.gov.ua, Шепель І.В.2, geol_shepel@ukr.net,  

1 – Державна комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ, Україна,  
2 – Виробничий кооператив «Геолог» 

Надана основна характеристика каолінів, їх виробництво основними країнами-виробниками, розташування 
основних родовищ і динаміка видобутку. Надані основні пошукові та розвідувальні критерії, опробування та техніко-
економічну оцінку. Визначено перспективи розвитку та освоєння родовищ каолінів та їх якісних характеристик. 

ECONOMIC-GEOLOGICAL EVALUATION OF KAOLINS IN UKRAINE 
Ozerko V.1,  office@dkz.gov.ua, Shepel І.2, geol_shepel@ukr.net, 

1 – State Commission of Ukraine on Mineral Resources, Kyiv, Ukraine,  
2 – Production cooperative «Geolog» 

General properties of kaolins, their production by main manufacturing countries, location of main fields and dynamics 
of extraction have been provided. Main search and prospecting criteria, testing and feasibility study have been presented. The 
prospects for development and exploitation of kaolin deposits and their qualitative characteristics have been defined. 

Каолін – це біла або світло-кремова глиниста порода з високим вмістом каолініту, яка у 
природному стані або після збагачення придатна для виробництва фарфору, облицювальних плит, 
паперу, вогнетривкої цегли, гуми та для інших завдань. Для промислового використання 
найважливішими є білий колір каоліну, висока дисперсність, хімічна інертність, низька 
абразивність та низька вартість. 

Промислові родовища каолінів поділяють на первинні і вторинні. 
Формула каолініту Аl2О3(Sі2О5)(ОН)4 відповідає 14 % Н2О, 39,5 % Аl2О3 і 46,5 % SіО2. 

Каолін-сирець вміщує окрім каолініту кварц і слюди, іноді релікти польового шпату, особливо 
калієвого польового шпату, глинисті та інші мінерали. Каолініт є ідеальним мінералом, а каолін – 
технічним продуктом. Переробні підприємства намагаються зробити каолініт настільки чистим, 
наскільки це можливо, але отримання чистого каолініту поза діапазоном належних оплаті процесів. 
Тому підготовлені до реалізації продукти каоліну завжди є сумішами мінералів, вміст яких залежить 
від генезису родовища та можливостей переробного підприємства. 

Світове виробництво каоліну складає близько 37 млн тонн щорічно [6], на світовий ринок 
поступає близько 10 млн тонн. Провідними виробниками каолінів є, у млн т: 1) США – 5,5, 2) 
Німеччина – 4,3, 3) Індія – 4,1, 4) Чехія – 3,5, 5) Китай – 3,2, 6) Бразилія – 2,1, 7) Туреччина – 1,9, 
8) Україна – 1,8, 9) Великобританія – 1,0 (рис. 1). Домінують на світовому ринкові каоліну 
компанії «Інгліш Чайна Клейз» (Англія) та «Джорджія Каолін» (США).  

Більшість запасів і ресурсів каолінів України пов’язані з провінцією первинних каолінів 
Українського кристалічного щита, яка протягується на 950 км від Полісся до Азовського моря при 
ширині 350 км, розділена на 5 субпровінцій елювіальних каолінів: Волинську, Подільську, 
Центральну, Придніпровську і Приазовську (рис. 2). Відносно незначні запаси первинних каолінів 
гідротермально-метасоматичного генезису є в Закарпатті, вони утворюють Берегівський 
каоліновий район Карпатської каолінової провінції. Вторинні (перевідкладені) каоліни розвинуті в 
депресіях кристалічного щита та на його схилах. 

 

200



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

 
Рис. 1. Сумарний видобуток каолінів основними країнами-виробниками [6] 

 

 
Рис. 2. Схема родовищ каолінів в Україні: 

а – д – первинні каоліни елювіальні, ж – гідротермально-метасоматичні; а – Волинська 
субпровінція (І – Дубрівсько-Хмелівський каоліновий район; родовища 1 –Клесівське-1, 2 – 
Дерманківське, 3 – Остківське, 4 – Потіївське-2); б – Подільська субпровінція (родовища 5 – 
Велико-Гадоминецьке, 6 – Жежелівське, 7 – Глухівецьке, 8 – Турбівське); в – Центральна 
субпровінція (родовища 9 – Вікнинське, 10 – Верболозівське (Бандурівське), 11 – «Вільні Луки», 
12 – Верболозівське, 13 – Конецьпільське, 14 – Чаусівське, 15 – Вербівське); г – Придніпровська 
субпровіція (родовища 16 – Першозванівське, 17 – Павлівське, 18 – Біляївське, 19 – Просянівське); 
д – Приазовська субпровінція (родовища 20 – Новоандріївське, 21 – «Біла Балка», 22 – 
Катеринівське); ж – Карпатська каолінова провінція (23 – Берегівське родовище); ІІ – 
Кіровоградська група вторинних каолінів, родовища 24 – Новоселицьке, 25 – Мурзинське, 26 – 
Західнорижанівське, 27 – Тарасівське, 28 – Пологівське, 29 – Яснополянське, 30 – 
Володимирівське) 
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Родовища України характеризуються простішими гірничо-технічними умовами розробки; 
потужність корисних копалин на родовищах первинних нормальних каолінів у середньому 20 м, 
первинних лужних каолінів – 8 м, вторинних каолінів – близько 4 м при співвідношенні 
потужностей покриваючих порід до потужностей корисної копалини для родовищ нормальних та 
лужних первинних каолінів, як правило, не більше 1:1, вторинних каолінів – не більше 6:1 [2]. 

За кількістю розвіданих запасів каолінів (понад 500 млн тонн) та попередньо оцінених 
(категорія С2 – 590 млн тонн) Україна займає перше місце в світі. Ресурси каолінів України 
практично невичерпні: виявлені перспективні ресурси становлять 4,5 млрд тонн, прогнозні – 40 
млрд тонн. Загальні запаси та ресурси каолінів Західної Європи на порядок менші, становлять 3,5 
млрд тонн.  

Найбільше значення мають родовища первинних елювіальних каолінів, утворені при 
вивітрюванні гранітів, мігматитів і гнейсів, які дуже часто залягають спільно, наприклад 
Просянівське, Глухівецьке, Турбівське. Для багатьох родовищ первинних каолінів, характерна 
збережена структура материнських порід, завдяки каолінітовим перетворенням та залишковим 
мінералам. При частковій каолінізації гранітоїдних материнських порід у процесі вивітрювання 
зберігаються калієві польові шпати, як відносно стійкіші до вивітрювання порівняно з 
плагіоклазами та можливими іншими мінералами, утворюються лужні каоліни, які залягають в 
профілі вивітрювання безпосередньо під нормальними каолінами. 

Україна споживає 20–25 % збагаченого каоліну. Більша його частина постачається в інші 
країни. Динаміку видобутку каоліну з 1990–2013 рр. ілюструє рис. 3. [3–5] 

 
Рис. 3. Динаміка видобутку каоліну в Україні 

 
При проектуванні геологорозвідувальних робіт потрібно враховувати особливості геологічної 

будови родовищ даної субпровінції каолінів, ступінь геологічної вивченості, методику розвідки 
подібних родовищ, напрямки використання сировини та забезпеченість запасами. 

Технічні вимоги до природних первинних і вторинних каолінів визначаються технічними 
умовами на сировину окремих родовищ. Державні стандарти, як правило, визначають якість 
збагачених каолінів. Найжорсткішими є вимоги до якості збагачених каолінів для фарфорової та 
паперової галузей промисловості. 
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Для використання у тонкій кераміці найважливішими показниками якості є низький вміст 
оксидів заліза і титана (не більше 1,6 %), висока дисперсність (залишок на ситі 0063 не більше 2 % 
та високий вміст фракції менше 0,002 мм), висока міцність на згин (1,5 МПа) та висока 
вогнетривкість (1750оС). 

Білизна каоліну, що використовується для наповнення паперу, повинна бути не менше 74о, 
каолін повинен вміщувати незначну кількість тонкого кварцу, щоб не було швидкого зносу 
обладнання в результаті абразії. Каолін для крейдування паперу повинен мати білизну не менше 
84 %, частинок менше 0,002 мм не менше 75 % та мінімально можливий вміст тонкого кварцу. 

Пошукові та розвідувальні роботи на каоліни в Україні проводяться в тих районах, де вже 
відомі родовища каолінів або перспективні прояви, виявлені геологознімальними і тематичними 
роботами. Враховуючи дані геологічної і тектонічної будови району робіт прогнозуються розміри 
покладів каолінів, їх потужності; за результатами безпосередніх випробувань або за аналогією 
передбачаються очікувані показники якості каолінів. На основі геологічних і геофізичних карт та 
картувально-пошукового буріння прогнозуються ресурси каолінів. 

Запаси категорії С2 оцінюються переважно за розвідувальною мережею свердловин 
200 × 200 м. Промислові запаси категорії С1 розвідуються за мережею близько 100 × 100 м, а 
категорії В підраховуються за мережею 100(50) × 50 м. Більшість родовищ каолінів відноситься до 
другої групи складності геологічної будови та якості корисної копалини. Достовірність розвіданих 
запасів повинна бути доказана для кожного родовища методами математичної статистики та (або) 
розрідження мережі виробок. На кожному родовищі (ділянці) рекомендується проходити 2 
перпендикулярні профілі згущеної мережі свердловин, по яких можна обґрунтовувати достатність 
мережі свердловин методом рухомого вікна, ілюструвати витриманість потужностей корисної 
копалини і розкривних порід розрідженням мережі спостережень (рис. 4).  

Буріння ведеться твердосплавними коронками діаметром не менше 112 мм з застосуванням 
перевжно бентонітового бурового розчину. Вихід керну по каолінах повинен складати 80-100%. 
Родовище потрібно вивчати до зони каолінізованих материнських порід, в яких вихід каоліну 
складає менше 10%. Спеціальними глибокими свердловинами потрібно встановити зв’язок 
показників якості каолінів з материнськими породами. 

У свердловинах основне опробування проводиться поінтервально, інтервали визначаються за 
макроскопічною характеристикою (колір, текстура). Бентонітову сорочку потрібно видаляти перед 
опробуванням. Відбір проб з керна без його перевозок біля свердловини забезпечує більшу 
достовірність за рахунок уникнення додаткових забруднень, що призводять до необхідності 
вилучення забрудненої маси. У великих однорідних інтервалах проби  відбираються довжиною 1–
2 м. Обробку рядових проб каолінів належить проводити шляхом їхнього сушіння і дезінтеграції 
за умови збереження природного зернового складу. Обробка проб під витяжкою призводить до 
штучного зменшення глинистого матеріалу проби, до зменшення вмісту глинозему в кількості 
близько 1 %. Потрібно вести журнал опробування встановленої форми, в якому вказуються: 
діаметр керна, інтервали буріння і вихід керна, інтервали опробування, вага проб теоретична і 
фактична, дата проведення лабораторних досліджень, результати лабораторних досліджень (які 
визначають сорт або марку каолінів за технічними умовами даного родовища), відповідність 
каоліну вимогам до якості [6]. 

203



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

 

Рис. 4. Зміна уявлень про морфологію покладу Йосипівського родовища первинних лужних 
каолінів за різної щільності свердловин у розвідувальному профілі  (цифрами вказано 

глибину свердловини в метрах): 
а – профіль станом на 2006 р.; б, в – відстані у профілях між свердловинами відповідно 50–60 і 
110–180 м; 1 – ґрунтово-рослинний шар; 2 – суглинки, супіски, піски; 3 – глини; 4 – каоліни 
первинні лужні (корисна копалина); 5 – каоліни первинні нормальні; 6 – жорства (корисна 
копалина); 7 – гранітоїдні породи; 8 – гнейси 

 
Геологічна документація розвідувальних виробок повинно проводитися за встановленими 

формами, зокрема повинні бути геологічні колонки розвідувальних виробок з результатами 
лабораторних досліджень які показують особливості прийнятих до підрахунку запасів контурів 
корисної копалини, зокрема включення до підрахунку запасів некондиційних інтервалів.  

Після випробувань рядових проб каолінів відбираються групові (об’єднані) проби для 
комплексних розширених випробувань, узгоджені з майбутніми користувачами родовища, у 
першу чергу для визначених напрямків використання каолінів та обов’язково за показниками для 
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паперової промисловості та для виробництва виробів тонкої кераміки. Вивчення групових проб 
має показати необхідні властивості сировини в межах покладу корисної копалини та визначити 
можливі сфери використання. Відбір проб оформляється актами відбору з розрахованим 
співставленням показників якості за рядовими пробами. Результати вивчення групових проб 
доцільно оформляти лабораторними звітами з висновками лабораторії-виконавця, або актами про 
проведені дослідження. Лабораторні випробування, спеціальні і технологічні дослідження 
сировини проводяться у сертифікованих лабораторіях, з внутрішнім та зовнішнім, у т. ч. 
геологічним, контролем. 

Технологічні напівзаводські та заводські випробування каолінів проводяться на 
представницьких та крайніх за показниками якості великооб’ємних пробах в спеціалізованих 
лабораторіях за технологічними схемами промислового виробництва та безпосередньо на діючому 
виробництві. Складаються паспорти технологічних проб. Результати досліджень оформляються 
актами випробувань або іншими документами, в яких доказується придатність або не придатність 
сировини. Проводиться технологічне картування сировини. Розробляються технічні умови на 
продукцію даного родовища. 

Упровадження сировини нових розвіданих родовищ каолінів у промислове виробництво є 
складним процесом, що потребує чисельних випробувань продукції або сировини даного 
родовища з різними показниками якості (визначають сорти або марки сировини), підбір шихт або 
рецептів, зміну сировини для виробництва продукції, коректуру або зміну технологічних процесів 
виробництва, значних матеріальних витрат.  

Визначення попиту на сировину та ціни реалізації (відпускна вартість) каолінів 
визначаються в процесі дослідно-промислової розробки родовищ. Співставлення даних бурової 
розвідки з дослідно-промисловою розробкою потрібно ілюструвати детальним планом та 
геологічними розрізами, потрібно проаналізувати достовірність розвідки за показниками якості 
сировини, витриманості потужностей корисної копалини, гірничотехнічних, інженерно-
геологічних і гідрогеологічних умов розробки. 

Слід зазначити, що дія ГОСТів за якими визначали якість в Україні первинних та 
вторинних каолінів, на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695 та схваленої постановою Верховної 
Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII, зупинено рішенням Науково-технічної ради в сфері 
технічного регулювання Мінекономрозвитку від 13.10.2015 р. з 1 січня 2018 р. 

Основна частина підприємств перейшла в основному на свої технічні умови, у яких  вимоги 
до показників якості суттєво нижчі. 

В останні десятиліття українські каоліни у значній кількості експортуються в Туреччину, 
Грецію, Англію, Іспанію, Італію і інші країни з дещо іншими лабораторно-технологічними 
стандартами до випробувань, переробки і використання каолінів. В результаті існуючих 
розбіжностей щодо показників якості виникають додаткові витрати на вивчення і переробку 
сировини, які негативно впливають на українських виробників, знижують вартість продукції або 
сировини з надр. Для вирішення розбіжностей проведення досліджень якості каолінів слід 
проводити в лабораторіях та на підприємствах споживачів каолінової продукції. 

Враховуючи, що каоліновий концентрат, вироблений з каолінів реалізується в цілий ряд 
країн Европи і Азії,  виробник змушений дотримуватися цілого ряду інших стандартів та вимог 
щодо якості виробленої продукції, тому слід розробляти свої уніфіковані стандарти для 
керамічних виробів та потреб паперової промисловості відсутні не лише на мінеральний склад, , а 
й модуль розриву, яскравість та усадку збагаченого каоліну. 

205



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

За останні 5–10 років в Україні побудовано нові підприємства з випуску високоякісної 
кераміки за європейськими технологіями (заводи облицювальної плитки «АТЕМ», «Зевс 
Кераміка», «Сersаnit»), реконструйовано «Харківський плитковий завод», «Львівський керамічний 
завод», Славутський комбінат «Будфарфор», завод «ПІАСТРЕЛЛА», ведеться реконструкція 
збагачувального цеху ЗАТ «Глухівецький каоліновий завод» [2]. 

Перелічені підприємства повністю працюють на каоліновій сировині місцевого виробництва. 
Експорт каоліну, що забезпечує Україна, за останні 5 років становить близько 600 тис. т 

щорічно. Найбільші обсяги поставок експортної продукції припали на компанії ТОВ «НВП 
Донбаснерудпром», ТОВ «УкрРосКаолін», ТОВ «Проско Ресурси» і ЗАТ «Глухівецький 
каоліновий завод». Каоліни експортуються як у країни СНД так і в країни Заходу. Так, відповідно 
до [8], збагачений каолін ТОВ «Проско Ресурси» експортується більш як у 20 держав світу. 
Основними є ринки Австрії, Німеччини, Польщі, а також Близького Сходу та Африки. ЗАТ 
«Глухівецький каоліновий завод», за даними [9], експортує свою продукцію в Австрію, Білорусь, 
Китай, Хорватію, Чехію, Німеччину, Італію, Молдову, Румунію, Росію, Сербію, Туніс. 

Особливості геологічного вивчення родовищ каолінів викладені в "Інструкції із 
застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до 
родовищ каолінів", розробленою Державною комісією України по запасах корисних копалин у 
2006 р. Підготовлені геологами України до промислового освоєння родовища корисних копалин, в 
т. ч. каолінів, відповідають міжнародним вимогам, зокрема Кодексу JORC. 
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УДК 553.04 : 004.42  

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ  
OGRE R3 ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІЙ ОЦІНЦІ 

ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ В НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ 
Cheng (Chuck) Zhang, czhang@ogresystems.com,  

OGRE Systems, Inc, Х’юстон, США 
Сучасні вимоги до оцінки нафтогазових активів потребують комплексного гнучкого та інтерактивного 

підходу. Це полягає в можливості миттєвої адаптації проекту до різних методичних підходів оцінки (РК ООН, PRMS, 
SEC та ін.) та комплексу різноманітних умов (системи оподаткування, інвестиційного клімату, особливостей 
законодавства в галузі надракористування тощо). Компанією OGRE Systems, Inc, (Х’юстон, США) розроблено 
відповідний програмний комплекс – OGRE R3, який саме дозволяє реалізувати геолого-економічну оцінку об’єктів 
інвестування в нафтогазовій галузі відповідно до вищезгаданих вимог та умов. Дана доповідь присвячена висвітленню 
основних методичних, математичних, візуалізаційних та інших можливостей ПЗ, шляхам вирішення поставлених 
геологічних, технологічних та економічних задач.  

APPLICATION OF THE MODERN SOFTWARE COMPLEX OGRE R3 IN A 
COMPREHENSIVE GEOLOGICAL-ECONOMIC ASSESSMENT OF THE 

INVESTMENT OBJECTS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
Cheng (Chuck) Zhang, czhang@ogresystems.com,  

OGRE Systems, Inc, Houston, USA 
Modern requirements for assessing oil and gas assets have a need in comprehensive, flexible and interactive approach. 

This involves the possibility of an immediate adaptation of the project to the different methodological evaluation approaches 
(UNFC, PRMS, SEC, etc.) and a set of diverse conditions (taxation and fiscal regimes, investment climate, petroleum 
entitlement, etc.). OGRE Systems, Inc. (Houston, USA) has developed an appropriate software package – OGRE R3, that 
allows geological and economic assessment of oil and gas investment objects according to the above-mentioned requirements 
and conditions. This report is devoted to the coverage of the main methodological, mathematical, visualization and other 
features of the software, methods to solve geological, technological and economic tasks. 

Сучасні вимоги до оцінки інвестиційних активів в нафтогазовій галузі, таких як пошукові 
ділянки, родовища ВВ відкриті, розвідані та що знаходяться на різних стадіях експлуатації, 
потребують застосування комплексного підходу. В сучасному світі існує багато стандартів та 
вимог до виконання геолого-економічної оцінки об’єктів надрокористування. Компанією OGRE 
Systems, Inc. було розроблене комплексне рішення, що дозволяє, в рамках одного проекту, 
реалізувати весь спектр процедур з геолого-економічної оцінки, а саме: оцінка геологічних запасів 
та ресурсів, аналіз та прогнозування розробки покладів, економічне обґрунтування геолого-
технологічних рішень, комплексна оцінка ризиків тощо). 

Даний програмний комплекс легко адаптується до методичних вимог (методик РК ООН, 
PRMS, SEC та інших) і економічних умов та стандартів будь-якої країни світу. 

Окремі програмні модулі вирішують наступні задачі: 
 Економічний аналіз резервів вуглеводнів 

o Аналіз кривих падіння видобутку (графічні інструменти) (рис. 1): 
  разом із побудовою Діагностичних графіків як для традиційних, так і для 

нетрадиційних активів (інтерактивна білогарифмічна та напівлогарифмічна 
функціональність) 
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Рис. 1. Приклад побудови і аналізу кривих падіння видобутку 
 

  створення Типів каротажних кривих/Профайлів свердловин та застосування цих 
даних у роботі таких інструментів, як Доведені нерозроблені запаси/Графіки 
свердловин. 

 детерміністичний підхід; 
  вірогіднісний підхід 

o Удосконалений економічний підрахунок, що включає в себе: 
  аналіз багаточутливості (Багатопараметричний аналіз чутливості); 
  аналіз ризиків та невизначеностей 
 аналіз цін беззбитковості (функція, що подібна до Аналізу мінімальних 

початкових дебітів); 
  гнучкі моделі режимів оподаткування та видів господарської діяльності; 
  скріптингова платформа ModelBuilder (створення PoS-систем у R3); 

  створення та обробка різноманітних запитів (Групове редагування та  
Інструмент створення технологічного процесу) 

 
Рис. 2. Приклад визначення запасів ВВ за категоріями 
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o Моделі профілів міжнародних режимів оподаткування для більш ніж 80 країн світу 
(такі як розподіл продукції, роялті, податок на прибуток і т. д.); 

o Функції імпорту вендорів та електронних таблиць, використання баз даних, що 
містять дані та проекти як лідерів галузі, так і безпосередніх конкурентів 

 Візуальна аналітика 
o Вбудовані панелі моніторингу щоденної діяльності інженерних та економічних груп, 

що економлять час та значно полегшують роботу; 
o Деталізовані та моніторингові панелі робочого процесу, що швидко налаштовуються 

для більш зручного виконання аналізу; 
o Візуалізація даних у вигляді діаграм, таблиць, графіків та карт, що також мають 

повну свободу у налаштуваннях; 
o Зручний та легкий інструмент створення запитів та аналізу отриманих результатів 

 

Рис. 3. Візуалізація результатів аналізу отриманих результатів 

 Створення звітів з резервів вуглеводнів 
o Створення розширених звітів, що легко та зручно налаштовуються, для будь-яких 

активів; 
o Можливість збереження звітів у різноманітних форматах MS Excel, PowerPoint та 

HTML; 
o Просте рішення для створення щорічного звіту для подання у Комісію з цінних 

паперів та бірж (SEC) 
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Рис. 4. Приклад формування звіту без перерахунку моделі 

 Управління резервами вуглеводнів 
o Звірка та звітність; 
o Поперіодне відстеження змін резервів; 
o Подання звітів у Комісію з цінних паперів та бірж (SEC), Службу з енергетичної 

інформації (EIA), а також у місцеві органи звітності. 
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УДК 553.048:004.942 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА ПРИКЛАДІ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РОДОВИЩА ЛІТІЄВИХ РУД 

Баряцька Н.В.1, д. геол. н., с. наук. с., BariatskaN@gmail.com,  
Гейченко М.В.2, к. геол. н., geich@ukr.net,  
Сафронова Н.Г.1, 1sanige80@gmail.com, 

1 – ТОВ «Геологічна сервісна група», м. Київ, Україна,  
2 – ТОВ «Петро-Консалтінг», м. Київ, Україна 

Розглянуто ключові аспекти моделювання родовищ твердих корисних копалин з метою використання таких 
моделей для оцінки ресурсів та геолого-економічної оцінки родовищ (prefeasibility, feasibility study) на прикладі 
Шевченківського родовища. 

MAIN STAGES OF THE THREE-DIMENSIONAL MODELING ORE 
DEPOSITS THROUGH THE EXAMPLE OF SHEVCHENKO DEPOSIT 

Bariatska N.1, Dr. Sci. (Geol.), senior fellow, BariatskaN@gmail.com,  
Geychenko M.2, Cand. Sci. (Geol.), geich@ukr.net,  

Safronova N.1, 1sanige80@gmail.com, 
1 – LLC «Geological Service Group» («GSG»), Kyiv, Ukraine,  

 2 – LLC «Petro-Konsalting», Kyiv, Ukraine 
The key aspects for the solid mineral deposits modeling are considered in order to use such models for resource 

estimation and economic-geological evaluation of deposits (prefeasibility, feasibility study) through the example of 
Shevchenkivsky deposit. 

Тривимірне моделювання із застосуванням сучасних інформаційних систем і технологій є 
невід’ємною частиною розвідки і експлуатації рудних родовищ в усьому світі. Зазвичай модель 
родовища створюється при виконанні геологорозвідувальних робіт і використовується в 
подальшому для оцінки ресурсів, а також при розробці родовища. 

В даному випадку основні етапи і результати моделювання розглядаються на прикладі 
Шевченківського родовища літієвих руд, яке розташоване в північно-східній частині 
Приазовського мегаблоку Українського щита в області його зчленування з Дніпрово-Донецькою 
западиною. Літієве зруденіння представлене сподуменом і петалітом та міститься в 
рідкіснометалевих пегматитах, які приурочені до потужної гнейсо-кристалосланцової товщі. 
Рідкіснометалеві пегматити представлені системою субпаралельних крутопадаючих тіл, що 
утворюють жильну серію. Основні пегматитові тіла мають протяжність 150–500 м, відносно 
витриману потужність і простежені на глибину до 600 м. Потужність кори вивітрювання – до 35 м. 

Основні етапи моделювання Шевченківського родовища: 
 створення бази даних в середовищі Micromine; 
 перевірка на критичні помилки, корегування; 
 завантаження до проекту додаткової інформації (топографічної поверхні, 

космознімку); 
 переув’язка даних геологічного опису порід і результатів опробування за даними 

геофізичних досліджень у свердловинах (каротажу); 
 оконтурення пегматитових тіл, каркасне моделювання; 
 статистичний аналіз розподілу Li2O в межах пегматитових тіл; 
 створення композитів, оконтурення і каркасне моделювання рудних тіл; 
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 геостатистичні дослідження; 
 блокове моделювання і оцінка ресурсів. 
База даних Шевченківського родовища складається з 4 файлів, пов’язаних між собою за 

номером свердловини (рис. 1). Файл COLLAR.DAT містить інформацію про координати і глибину 
кожної свердловини, файл INCLINATION.DAT – про розташування свердловин у просторі, файл 
ASSAY.DAT – дані інтервалів опробування і результати лабораторних аналізів, файл 
GEOLOGY.DAT – опис керну свердловин. Для зручності подальшої роботи в середовищі 
Micromine всі назви порід були уніфіковані і розділені на 10 літологічних різновидів з відповідним 
колірним кодуванням, назви яких наведено англійською мовою. Крім того, в базі даних наведено 
розширений опис порід українською мовою (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура бази даних Шевченківського родовища 

 
Загалом база даних містить інформацію по 89 свердловинах – 3 956 проб, 1931 інтервал 

геологічного опису порід. 
Після створення і заповнення, база даних перевірялася на наявність критичних помилок 

функціями Micromine, наприклад: відсутність будь-якої інформації про розташування свердловини 
(одна з координат, глибина, азимут або кут буріння), перекриття інтервалів опробування або 
геологічного опису порід, глибина свердловини менше глибини останньої проби або інтервалу 
порід. При виявленні помилок в базу даних вносилися необхідні корегування. 

Проект містить інформацію не лише по «рудних», а й по «безрудних оконтурюючих» 
свердловинах і профілях для коректного оконтурення рудних тіл. 

Враховуючи літологічний контроль зруденіння, на першому етапі моделювання 
виконувалося оконтурення пегматитових тіл у профілях з використанням літологічних колонок, 
побудованих вздовж трас свердловин відповідно до розроблених кольорів (рис. 2, а). Для цього з 
використанням спеціального інструменту було створено комплект розрізів по профілях 
свердловин з винесеними літологічними колонками (межі перегляду налаштовувалися відповідно 
відстані між профілями). 
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а б 

Рис. 2. Оконтурення пегматитових тіл у профілі (а),  
контури інтерпретації пегматитів у 3D (б). 

 
Виклинювання тіл в розрізі і плані здійснювалося на половину відстані між інтервалом 

пегматитів і свердловиною (профілем) без пегматитів, а в крайніх свердловинах тіла 
«підвішувалися» на половину відстані. 

Створені контури інтерпретації використовувалися в подальшому для візуалізації загальної 
геологічної структури родовища і каркасного моделювання (рис. 2, б). 

Контури, створені на етапі інтерпретації об’єднувалися у об’ємні замкнуті каркаси 
пегматитових тіл, що утворюють так званий набір, який містить 52 окремих каркаси різного 
розміру (рис. 3). Кожен зі створених каркасів перевірявся на наявність незамкнених поверхонь та 
самоперетинів, при необхідності вносились відповідні правки. 

 
Рис. 3. Каркасная модель пегматитовых тел Шевченковского месторождения 
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Необхідно відмітити, що в цілому загальна конфігурація пегматитових тіл (параметри 
залягання, простягання) значно не відрізняються від інтерпретацій попередників. 

Надалі для пегматитових тіл виконувався класичний статистичний аналіз для вирішення 
таких основних задач: 

 визначення розподілу вмістів Li2O у пегматитах; 
 отримання відповідних статистичних параметрів; 
 оцінка необхідності розділення сукупностей вмістів за наявності більше ніж однієї 

статистично обґрунтованої сукупності. 
Статистика розподілу Li2O показала, що в середині пегматитових тіл існує дві сукупності 

вмістів, а сам розподіл характеризується, як логнормальний бімодальний (рис. 4). Ці сукупності 
інтерпретуються як рудні і безрудні пегматити і розділяються значенням 0,3% Li2O, що відповідає 
бортовому вмісту згідно із затвердженими кондиціями [2]. 

 
Рис. 4. Гістограма розподілу Li2O в пегматитах та параметри декомпозиції. 

 
Враховуючи необхідність розділення рудних і безрудних пегматитів, було виконано 

створення композитних проб з такими параметрами: бортовий вміст Li2O в пробі – 0,3%; 
мінімальна потужність рудних інтервалів – 2 м; максимальна потужність пустих порід – 2 м; 
метропроцент – 0,6; використовувалися лише проби всередині пегматитових тіл. 

Принципи і методика оконтурювання рудних тіл аналогічні тим, що використовувалися при 
оконтуренні пегматитів, але в даному випадку замість інтервалів пегматитів використовувалися 
композитні проби. В результаті каркасного моделювання було створено набір каркасів, який 
містить 61 каркас рудних тіл, що знаходяться всередині пегматитових тіл (рис. 5). 

Якість оконтурення рудних пегматитів перевірялася виявленням рудних інтервалів, які не 
потрапили до каркасів рудних тіл, а також безрудних інтервалів, що опинилися всередині каркасів. 
За необхідності виконувалися необхідні корективи. 

Статистичний аналіз даних по рудних тілах виконувався для визначення і пригнічення за 
необхідності ураганних вмістів Li2O; визначення оптимальної довжини композитних проб, що 
використовуються для інтерполяції вмістів Li2O в блоковій моделі; оцінки обґрунтованості 
інтерполяційного процесу (рис. 6). 
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Рис. 5. Каркасна модель рудних тіл, що знахидиться всередині каркасної моделі пегматитів 

 
Рис. 6. Гістограма розподілу вмістів Li2O в рудных пегматитах 

 
Визначення рівня ураганних вмістів виконувалося кількома методами і склало 2,98–3,9 % 

Li2O. В подальшому було виконано оцінку ресурсів з використанням кількох рівнів ураганних 
вмістів, різниця ресурсів Li2O склала меньше 1 %. Було зроблено висновок про те, що для даного 
родовища ураганні значення не мають суттєвого впливу на результати оцінки ресурсів. 

Для виключення впливу довжини кожної проби на результати оцінки ресурсів, 
виконувалося композитування вздовж свердловин з оптимальною довжиною (в даному випадку 
2 м). Створені композитні проби в подальшому використовувалися для інтерполяції вмістів Li2O в 
блоковій моделі. 

Першим етапом блокового моделювання було створення порожньої блокової моделі рудних 
тіл шляхом заповнення блоками тривимірних каркасів окремих рудних тіл. Для більш точного 
відображення їх форми використовувався метод субблокування. Розмір материнських блоків 
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10×10×10 м, субблоків 1×1×1 м. Також було створено порожню блокову модель для безрудної 
частини пегматитів, в яких вміст Li2O складає менше 0,3%. 

При виконанні геостатистичного аналізу, зокрема, при побудові напівваріограм для 
визначення осей анізотропії двох структурних доменів, стійких закономірностей мінливості вмісту 
у пробах від відстані виявлено не було. Це може бути пов’язано з недостатньою вивченістю 
(мережа спостережень, показність по кожному структурному домену). Тому вміст Li2O було 
проінтерпольвано в порожні блокові моделі методом IDW (Inverse distance weighting – метод 
зворотних відстаней) [3]. Урагані вмісти не пригнічувалися. 

Для кожного рудного тіла інтерполяція виконувалася на основі композитних проб з різними 
значеннями радіусу пошуку до тих пір, поки всі комірки не було заповнено (рис. 7). Для 
категоризації ресурсів застосовувалася класифікація, що відповідає кодексу JORC (шаблону 
CRIRSCO) [1]. Тут було виділено дві категорії ресурсів (Indicated і Inferred), для категорії Indicated 
радіус еліпсу інтерполяції складав 50 м, мінімальна кількість свердловин – 2, мінімальна кількість 
проб – 3; для категорії Inferred – >50 м, 1 свердловина, 1 проба. 

 
Рис. 7. Блокова модель Шевченківського родовища із вмістами Li2O 

 
Завірення блокової моделі виконувалася на локальному і глобальному рівнях. Для 

локальної перевірки виконувалося візуальне порівняння блокової моделі із значеннями Li2O в 
пробах (рис. 8). Спостерігається близька кореляція між вмістами реальних проб і 
інтерпольованими значеннями. 

Для глобальної перевірки моделі гістограма вмістів Li2O у блоковій моделі порівнювалася з 
такою ж гістограмою для композитних проб – вони виявилися схожими і мають подібні 
параметри. Також співставлення ресурсів по блоковій і каркасній моделях показало гарні 
результати – різниця об’єму руди 0,15%, ресурсів Li2O – 1,3%. 

Як можна бачити на наведеному прикладі, за допомогою сучасних ефективних інструментів 
можливе створення детальної багатофункціональної моделі родовища. Яка є основою оцінки 
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ресурсів, а відтак – геолого-економічної оцінки родовища (або prefeasibility, feasibility study). 
Зручність використання саме технологій тривимірного моделювання полягає в тому, що існує 
можливість оперативно вносити нову (додаткову) інформацію, яка може виникати під час 
дорозвідки або експлуатаційної розвідки родовища. Крім того, модель є основою для гірничого 
проекту розробки родовища (варіантів розкриття), а також використовуватися при експлуатації 
для календарного планування видобування та руху запасів при видобуванні. 

 
Рис. 8 Порівняння блокової моделі із даними опробування 
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УДК  553.04 

МЕТОДИКА ТА  ПРАКТИКА ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ 
ОБ’ЄКТІВ НА ПОЧАТКОВІЙ СТАДІЇ ЇХ ВИВЧЕННЯ 

Василенко А.П., к .геол-мін. н., alla_vas@ukr.net,  
Український державний геологорозвідувальний інститут, м. Київ,Україна 

Вимоги до проведення геолого-економічної оцінки об’єктів з визначеними перспективними і прогнозними 
ресурсами зумовлюються етапністю і детальністю робіт. Прогнозні ресурси одержують позитивну геолого-економічну 
оцінку, якщо їх масштаби і якість свідчать про можливість відкриття на території прогнозу промислово значимого 
родовища. Оцінка перспективних ресурсів виконується методом зіставлення головних параметрів об’єкту-прогнозу з 
такими ж параметрами родовища-аналогу. Для перспективних ресурсів виконується початкова геолого-економічна 
оцінка. 

METHODOLOGY AND PRACTICE OF GEOLOGICAL-ECONOMIC 
ESTIMATION OF OBJECTS AT THE INITIAL STAGE OF THEIR STUDY 

Vasylenko A .Cand. Sci (Geol.-Min.), alla_vas@ukr.net 
Ukrainian State Geological Institute, Kyiv, Ukraine 

Requirements for geological-economic estimation  of  objects with established prospective and expected  resources are 
determined by the stage and detail of the works. The expected  resources receive a positive geological - economic estimation  if 
their scale and quality are indicative of the possibility of opening on the projected territory of an industrial deposit. Estimation 
of perspective resources is made by the method of comparison of the main parameters of the forecast object with the same 
parameters of the analogue industrial deposit. For the prospective resources  is carried out Scoping Study. 

Питання геолого-економічної оцінки (ГЕО) родовищ корисних копалин на стадії детального 
прогнозування на сьогоднішній день є актуальним.  В той же час  оцінці об’єктів корисних 
копалин на початковій стадії їх вивчення, з визначеними обсягами перспективних і прогнозних 
ресурсів за результатами регіонального та локального прогнозування,  до цього часу не 
приділялося відповідної уваги.  

При оцінці перспективних та прогнозних ресурсів усіх категорій, так як і при оцінці запасів, 
присутній економічний фактор. Практичне значення мають лише ті ресурси, при реалізації яких 
можна з певним ступенем достовірності вийти на родовища, використання яких економічно 
доцільно з врахуванням поточного і перспективного попиту, а також орієнтації на діючу техніку і 
технологію.  

Задача ще більш ускладнюється в випадку ГЕО перспективних та прогнозних ресурсів, де 
основні параметри рудних об’єктів – кількість і якість рудної сировини – не можуть бути 
встановлені з достатнім ступенем надійності. Усунути ці протиріччя і знайти строгі правила 
геолого-економічної оцінки перспективних та прогнозних ресурсів не завжди вдається. Підхід до 
оцінки ресурсів в даних умовах повинен бути диференційованим в відповідності до різних їх 
категорій, що обумовлено детальністю та етапністю робіт. 

На сьогоднішній день Науковою радою з прогнозування (НРП) за даними апробації 
перспективних та прогнозних ресурсів накопичено достатньо досвіду з проведення геолого-
економічної оцінки об’єктів корисних копалин на стадії їх регіонального вивчення  та за 
результатами проведення пошукових та пошуково-оцінювальних робіт (табл. 1).  

На підстадії 1-1 «Регіональні геолого-геофізичні дослідження масштабу 1 : 1 000 000–
1 : 500 000» об’єктами оцінки є металогенічні зони. В їх межах визначається металогенічний 
(мінерагенічний) потенціал і геолого- економічна оцінка не проводиться. 

218



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

Таблиця 1 
Стадії геологорозвідувальних робіт, категорії ресурсів (запасів) та етапи проведення ГЕО 

Прогнозування 
Стадії 

геологорозвідувальних 
робіт 

Об’єкти оцінки 
ресурсів 

Категорії ресурсів 
(запасів) 

Геолого-
економічна 

оцінка 
Регіональне 

 
Дрібно- 

масштабне 

Стадія І. Регіональне 
геологічне вивчення 
Підстадія І-І. 
Регіональні геолого-
геофізичні дослідження 
масштабу 1 : 1 000 000– 
1 : 500 000 
 

Металогенічні 
зони 

 

Мінерагенічний 
(металогенічний) 

потенціал 
 
 

- 

Середньо- 
масштабне 

 

Підстадія І-2. 
А. Регіональні 
геологозйомочні, геофізичні 
роботи масштабу 1 : 200 000 
(1 : 100 000) 
 

Металогенічні 
зони 

Рудні райони 
 
 
 

Мінерагенічний 
потенціал 

Р3  
(Р2 на опорних 

ділянках) 

Аналіз 
загально- 

геологічних 
факторів 
 для Р3 

Загальна ГЕО 
для Р2 

 

В. Геологопрогнозні роботи 
масштабу 1 : 200 000 
(1 : 100 000) 
 

Рудні райони 
Рудоносні зони, 

вузли 
 
 

Р3 (Р2 на опорних 
ділянках) 

 

Аналіз 
загально- 

геологічних 
факторів 
 для Р3 

Загальна ГЕО 
для Р2 

 

Крупно- 
масштабне 

 

Підстадія І-3. 
А. Геологозйомочні роботи 
масштабу 1 : 50 000 
(1 : 25 000) 
 В. Геологопрогнозні роботи 
масштабу 1 : 50 000 
(1 : 25 000) 
 

Рудні поля 
(найбільш 

перспективні 
ділянки рудних 

полів) 
Рудні зони 

 

Р2 
 

Р1(на опорних  
ділянках) 

 

Загальна ГЕО 
для Р2 

 
ГЕО-3 (ТЕМ) 

для Р1 
 

Локальне 

Стадія ІІ. Пошуки та 
пошукова оцінка родовищ 
корисних копалин 
Підстадія ІІ-1 
Пошукові роботи 
 

Рудні зони 
Рудопрояви 

(перспективні 
ділянки) 

 

Р2, Р1,С2  
(запаси і 

перспективні  
р-си в залежності 

від видів кор. коп.) 
 

Загальна ГЕО 
для Р2 

 
ГЕО-3 (ТЕМ)  

для Р1, С2 
 

Підстадія ІІ-2 
Пошуково-оцінювальні 
роботи 

Рудопрояви 
Родовища 

Р1,С2  
С1 –для об’єктів з 

нескладною 
геологічною 

будовою 

ГЕО-3 (ТЕМ) 
для 

 Р1, С2 
ГЕО-2 (ТЕД) 

для С1 

Об’єктами оцінки регіональних геолого-зйомочних та геологопрогнозних робіт масштабу 
1 : 200 000 (1 : 100 000) (підстадія І-2) є рудні райони, рудоносні зони та вузли. В їх межах 
визначаються прогнозні ресурси (кат. Рз). Прогнозні ресурси кат. Рз одержують позитивну геолого-
економічну оцінку, якщо комплекс загально-геологічних факторів свідчить про можливість 

219



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

відкриття на території прогнозу промислово-значимих родовищ. Перспективність ресурсів 
корисної копалини визначається із параметрів родовища, яке передбачається відкрити, з 
врахуванням того, що воно не повинно бути менше за розміром і гірше за якістю родовища-
аналога, і яке буде представляти практичний інтерес в географо-економічних умовах даного 
району. Прямі геолого-економічні розрахунки не приводяться, а проводиться аналіз загально-
геологічних факторів із врахуванням геологічних параметрів родовища-аналога. Родовища-
аналоги повинні обов’язково відповідати прогнозованим об’єктам за трьома параметрами: 
геолого-промисловому типу, середньому вмісту основного корисного компоненту та способу 
відпрацювання. 

На підстадїї 1-3 «Геолого-зйомочні та геолого-прогнозні роботи масштабу 1 : 50 000 (25 
000)» і підстадії ІІ-І «Пошукові роботи», об’єктами оцінки є рудні поля, перспективні ділянки 
рудних полів, рудні зони,  в межах яких оцінюються перспективні ресурси кат.Р2. Геолого-
економічна оцінка перспективних ресурсів категорії Р2 виконується, як правило, методом 
загальної аналогії, тобто шляхом зіставлення основних параметрів об’єктів прогнозу з 
відповідними параметрами експлуатованих і розвіданих родовищ того ж геолого-промислового 
типу (родовища-аналога). Вартісні показники сировини (вартість  тони руди, концентрату і т.д.) 
теж приймаються за показниками родовища-аналога.  Загальна ГЕО включає пункт стосовно 
очікуваних запасів корисних копалин. При цьому, коефіцієнт переводу перспективних ресурсів 
кат. Р2 рудних корисних копалин в запаси С2 орієнтовно дорівнює 0,32 .  

Оцінка перспективних ресурсів кат. Р1 в більшості випадків характерна при проведенні 
пошукових та пошуково-оцінювальних робіт (стадія ІІ, підстадії ІІ-І та ІІ-ІІ), де об’єктами оцінки є 
окремі рудопрояви та фланги родовищ. Для перспективних ресурсів (категорія Р1) обов’язково 
виконується початкова  геолого-економічна оцінка. Початкова ГЕО-3 здійснюється на основі 
кількісної оцінки ресурсів корисних копалин і надається  у формі техніко-економічних міркувань 
(ТЕМ) щодо їхнього можливого промислового значення. При цьому, коефіцієнт переводу 
перспективних ресурсів кат.Р1 рудних корисних копалин в запаси С2 орієнтовно дорівнює 0,72–0,8.  

Необхідно підкреслити, що рівень достовірності прогнозних і геолого-економічних оцінок 
прямо впливає на результативність геологорозвідувальних робіт. В сучасних умовах, коли в 
Україні практично вичерпано фонд легкодоступних родовищ, важливим напрямком геологічних 
досліджень є створення і впровадження ефективних науковообґрунтованих методик прогнозу 
провідних геолого-промислових типів родовищ корисних копалин і оцінки прогнозних та 
перспективних ресурсів окремих територій і площ на геолого-економічній основі. Кількісне 
геологічне прогнозування дозволяє локалізувати роботи на обмежених найбільш перспективних 
площах, забезпечуючи, таким чином, відкриття родовищ з мінімальними затратами. 
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МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ 
КОРИСНИХ КОПАЛИН ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ НАДР ДО РОДОВИЩ ТА 

ПЛОЩ ГАЗУ ЦЕНТРАЛЬНО-БАСЕЙНОВОГО ТИПУ У 
СЛАБКОПРОНИКНИХ КОЛЕКТОРАХ НА ПОЧАТКОВІЙ СТАДІЇ 

ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ (ГЕО-3) 
Рудько Г.І., д.г.-м.н., д.г.н., д.т.н., проф., Григіль В.Г., Ловинюков В.І., office@dkz.gov.ua, 

Державна комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ, Україна 
В роботі наводяться загальні напрями геологічного вивчення площ перспективних на газ центрально-

басейнового типу у слабко проникних породах-колекторах, методика кількісної оцінки його перспективних і 
прогнозних ресурсів класів 333 та 334 у надрах, початкової геолого-економічної оцінки перспектив їхнього видобутку 
і використання. 

Ключові слова: Класифікація, оцінка ресурсів, геолого-економічна оцінка, газ центрально-басейнового типу. 

METHODS FOR THE APPLICATION OF CLASSIFICATION OF MINERAL 
RESERVES AND RESOURCES OF THE STATE SUBSOIL FUND TO THE 

CENTRAL-BASIN GAS DEPOSITS AND AREAS IN THE LOW-PERMEABLE 
RESERVOIRS AT AN INITIAL STAGE OF GEOLOGICAL STUDY (EGE-3) 

Rudko H., Dr. Sci. (Geol.-Mineral.),Dr. Sci. (Geogr.), Dr. Sci. (Eng.), Prof., Grygil V.,  
Lovynyukov V., office@dkz.gov.ua, 

State Commission of Ukraine on Mineral Resources, Kyiv, Ukraine  
The paper provides general directions of geological study of prospective central-basin gas areas in the low-permeable 

reservoir rocks, methods for quantitative assessment of prospective and prognostic resources of classes 333 and 334 in subsoil, 
initial economic-geological evaluation of prospects of their extraction and use. 

Key words: Classification, evaluation of the resources, economic-geological evaluation, central-basin gas. 

Одним із перспективних напрямів можливого збільшення видобутку газу в Україні є 
вивчення і використання вуглеводнів нетрадиційного типу. До нетрадиційних геолого-
промислових типів відносяться: газ (метан) вугільних родовищ, газ центрально-басейнового типу 
та газ сланцевих товщ, що являють собою системи (зони) розсіяного природного горючого газу у 
вільному або сорбованому стані в слабко проникних породах.  

Програмами уряду та міжвідомчими комісіями прийнято ряд рішень щодо збільшення 
власного видобутку газу до 2020 року, а одним із завдань для Державної служби геології та надр 
України є розробка методичних документів щодо геолого-економічної оцінки газу центрально-
басейнового типу. 

Методика може бути використана підприємствами, організаціями, установами, що 
здійснюють облік і надання перспективних ділянок надр у користування, планування, 
фінансування та виконання геологорозвідувальних робіт з пошуку та розвідки родовищ газу 
центрально-басейнового типу. 

Матеріали ґрунтуються на аналізі опублікованої геологічної інформації про геотектонічні 
умови утворення та залягання перспективних осадових товщ, термо-баричні умови залягання та 
фільтраційно-ємнісні властивості продуктивних пластів, їхній літологічний склад та фізико-
механічні властивості. 

Газ центрально-басейнового типу – природний горючий газ низькопористих та 
низькопроникних осадових товщ, є нетрадиційним промисловим типом газу, який відрізняється 
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тим, що у природному стані є практично нерухомим, залягаючи в замкненому поровому просторі 
або в сорбованому стані у непроникних уміщуючих породах, і видобувається внаслідок потоку 
вуглеводневого флюїду до видобувних свердловин через ефективний тріщинно-поровий простір 
штучного резервуара, що створюється шляхом втілення технології розущільнення продуктивних 
пластів (гідророзриву та ін.). 

Форми знаходження газу центрально-басейнового типу у надрах: 
- мікрогазоносна (газ знаходяться в сорбованому стані та в мікропорах); 
- макрогазоносна (газ знаходиться у вільному стані в мікротріщинній пористості). 
Для виділення сприятливих геотектонічних умов, формаційних зон розвитку перспективних 

товщ, а також оцінки кількісних масштабів ресурсів газу у надрах використовуються такі 
пошуково-прогнозні критерії та ознаки: 

- наявність газоносних літолого-стратиграфічних комплексів осадових порід, представлених 
пісковиками, сланцями та аргілітами; 

- за показниками пористості та проникності породи є практично непроникними і у 
традиційній нафтогазовій геології відносяться до порід-покришок; 

- вміст глинистої складової у товщах не перевищує 50 %; 
- вміст кварцової складової забезпечує достатню для штучного розущільнення крихкість 

порід; 
- глибини залягання продуктивних пластів сприятливі для застосування методів штучного 

розущільнення продуктивних порід та створення штучних резервуарів і видобутку газу 
центрально-басейнового типу без наднормативного шкідливого впливу на  навколишнє природне 
середовище; 

- підвищені значення інтенсивності теплового потоку надр та ін. 
Під час детального картування газоносних товщ з метою виділення перспективних ділянок, 

придатних для створення штучних проникних зон і резервуарів газу з наступним його видобутком, 
використовуються такі прямі пошукові ознаки: 

- присутність у зразках керну метану та його гомологів; 
- газопрояви у свердловинах під час розкриття найбільш перспективних пластів у розрізі 

товщі; 
- за результатами геофізичних досліджень свердловин найбільш продуктивні газонасичені 

ділянки у розрізі товщ виділяються підвищеними значеннями електричного опору; підвищеними 
значеннями радіоактивності за даними гамма-каротажу; підвищеними значеннями інтервального 
часу за даними акустичного каротажу; пониженою водонасиченістю (не перевищує 45 %) та ін. 

Наведений вище перелік пошуково-прогнозних критеріїв та ознак родовищ газу 
центрально-басейнового типу не є повним і користувачі надр для визначення розмірів 
газоперспективних ділянок надр і кількості ресурсів газу центрально-басейнового типу мають 
застосовувати додаткові критерії й ознаки після належного їх обґрунтування. 

Послідовність проведення геолого-прогнозних робіт на газ центрально-басейнового типу 
повинна кореспондуватись із стадіями геологорозвідувальних робіт на нафту і газ регіонального 
етапу згідно із ГСТУ 41-00032626-00-011-99 «Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту 
і газ. Порядок проведення» з відмінностями, пов’язаними із специфікою газу центрально-
басейнового типу.  

Дослідження проводяться послідовно з періодичним аналізом отримуваних результатів і 
висновками щодо доцільності продовження робіт. 
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Обчислення кількості ресурсів газу центрально-басейнового типу в межах виділених і 
оконтурених унаслідок попередніх досліджень перспективних продуктивних покладів і 
прогнозних продуктивних зон здійснюється об’ємним методом. 

Пропонується два методи оцінки ресурсів (запасів). 
Перший метод застосовується у разі вивчення газоносності порід керногазонабірниками. 

Ресурси газу центрально-басейнового типу підраховуються об’ємним методом за формулою: 
Qрг=S* hп*γп*Xп, 

 де Qрг - ресурси газу у породах, млн м3; S - площа ділянки, м2; hп - товщина вміщуючої товщі в 
межах зон дренажу, м; γп - щільність порід т/м3; Хп - газоносність порід, м3/т. 

Другий метод, що застосовується при підрахунку традиційних родовищ газу. У цьому 
випадку оцінка ресурсів (запасів) газу центрально-басейнового типу проводиться об’ємним 
методом за газовою формулою: 

Qрг = S h m f (Pпα - Pkαk) Kг ηг, 
де Qрг - ресурси газу, млн м3; S - площа газового покладу в межах продуктивного контуру 
газоносності, м2; h - товщина пористої (продуктивної) частини газоносного пласта, м; m - 
коефіцієнт пористості, частка одиниці; Pп - середнє значення пластового тиску в покладі газу, 
МПа; Pk - кінцевий тиск газу, приймається на рівні 0,1 МПа; α, αk, f - стандартні поправки на 
відхилення вуглеводневих газів від закону Бойля-Маріотта та температуру; Kг - коефіцієнт 
газонасиченості з урахуванням залишкової вологи, частка одиниці; ηг - коефіцієнт вилучення газу 
із покладу. 

У нетрадиційних пастках для орієнтовного визначення площі обмежуються площею 
розвитку відомих газопроявів у межах перспективного пласта, що оцінюється. Ефективна 
газонасичена товщина пласта визначається на конкретній площі і дорівнює ефективній товщині 
колектора за винятком глинистих прошарків порід та ін. За підрахунковий параметр береться 
середня для скупчення, що оцінюється, ефективна товщина. Інформацію про відкриту пористість 
колекторів отримують за результатами геофізичних досліджень розвідувальних свердловин, що 
пробурені на площі. За підрахункове значення береться середнє значення відкритої пористості в 
межах газонасиченої товщини пласта-колектора. За відсутності конкретних даних для оцінки 
ресурсів газу приймається умовно: середній пластовий тиск газу береться рівним гідростатичному; 
залишковий кінцевий тиск газу (Pk) - 0,1 МПа; коефіцієнт газонасиченості (Kг) - 0,5; Коефіцієнт 
вилучення газу із покладу приймається найнижчим від можливого згідно з ДСТУ - 0,5. 

Геометризація підрахункових факторів здійснюється побудовою карт, у тому числі: 
структурних, в інтервалі глибин 1000~5000м; товщин; тріщинуватості; насиченості; тиску; 
температури; тектонічних; з винесенням на них меж спецдозволу, газопроводів та ін. 

Можливість здійснення гідророзриву, наявність води, сухість газу та інші обставини, що 
імперативно впливають на майбутній видобуток і реалізацію, визначаються превентивно. 

Процес підрахунку газу центрально-басейнового типу складається з наступних операцій: 
- уточнення границі підрахунку ресурсів (запасів) щодо площі, глибини та промислової 

категорії; 
- вивчення і побудова необхідної геологічної документації: гіпсометричних планів 

низькопроникних товщ, карт газоносності низькопроникних товщ, геологічних профілів та 
типових літолого-стратиграфічних розрізів; 
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- особлива увага приділяється аналізу результатів вивчення газоносності низькопроникних 
порід комплексом методів, оцінці їх достовірності та визначенню оптимальних значень 
газоносності по окремих підрахункових ділянках і оцінюваних товщах у цілому; 

- підготовка вихідних геологічних даних за формою типових таблиць; 
- підрахунок ресурсів (запасів) центрально-басейнового газу по експлуатаційних об’єктах, 

структурних ділянках чи в цілому по перспективних товщах та оформлення їх в табличній формі. 
Таким чином, оцінка кількості газу в ділянках слабко проникних товщ, що розглядаються 

як об’єкт майбутньої розробки, може проводитись на досягнутій розвіданості об’ємним методом. 
У всіх випадках підраховані ресурси газу приводяться до загальноприйнятих стандартних умов 
(Р=0,1 МПа, t= 20°С). 

Відповідно до «Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр 
України», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 432, геолого-
економічна оцінка об’єктів геологорозвідувальних робіт здійснюється як періодичний 
комплексний аналіз результатів геологічного та техніко-економічного вивчення газу центрально-
басейнового типу з метою оцінки їхнього промислового значення на основі визначення із 
зростаючою детальністю: кількості та якості газу, технологічної схеми видобутку і переробки 
сировини, техніко-економічних показників виробничого процесу та фінансових результатів 
реалізації товарної продукції. 

Як можна бачити «Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду 
надр України» придатна для підрахунку як традиційних, так і нетрадиційних видів корисних 
копалин, у тому числі газу центрально-басейнового типу.  

Згідно із усталеною стадійністю геологічного та техніко-економічного вивчення родовищ 
нафти і газу, на державну експертизу до ДКЗ України подаються початкова, попередня та детальна 
геолого-економічні оцінки родовищ газу центрально-басейнового типу. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ЗНАЧЕНЬ НИЖНІХ МЕЖ ФІЛЬТРАЦІЙНО-ЄМНІСНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ 

Здерка Т.В., к. геол. н., доцент, Zderka@ukr.net,  
Лозинський О.Є., доцент, oeloz@nung.edu.ua,  

Лозинський В.О., vladloz@nung.edu.ua,  
Волчук Д.М., студент,  

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,  
м. Івано-Франківськ, Україна  

Акцентується увага на питанні встановлення нижніх меж фільтраційно-ємнісних властивостей порід-
колекторів, як необхідної умови точного та обґрунтованого підрахунку запасів нафти і газу. Розглядаються методи 
встановлення нижніх значень колекторних властивостей продуктивних горизонтів. Запропоновано алгоритм 
визначення нижніх меж значень фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів. Для реалізації 
запропонованого алгоритму розроблено програмний продукт із застосуванням Web-технологій. 

OVERVIEW OF THE LOWER LIMITS  
OF FILTRATION-CAPACITIVE PROPERTIES OF RESERVOIR ROCKS 

Zderka T.V., Cand. Sci. (Geol.), Assoc. Prof., Zderka@ukr.net, 
 Lozynskyy O.E., Assoc. Prof., oeloz@nung.edu.ua, 

 Lozynskyy V.O.. vladloz@nung.edu.ua,  
 Volchuk D.M., student, 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Іvano-Frankivsk, Ukraine 
The attention is focused on the question of setting exposure limit values of filtration-capacitive properties of reservoir 

rocks as a prerequisite for precise and reasoned calculation of oil and gas reserves. We consider three limits (edges) parameters 
of reservoir rocks: absolute, bottom and conditional. We proposed the method of determining lower limits of the parameters of 
reservoir rocks and developed software for its implementation. 

Обґрунтоване встановлення нижніх меж параметрів порід-колекторів (пористість, 
проникність, нафто-, газонасиченість), а також ефективна товщина має важливе значення, оскільки 
дасть змогу підвищити достовірність підрахунку загальних і видобувних запасів вуглеводнів. 

Питання про нижні межі параметрів порід-колекторів є складним, недостатньо 
розробленим, а його вивчення – актуальним.  

Нижня межа значень фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів продуктивних 
горизонтів промислового значення визначається переважно без проведення деталізаційних 
досліджень. Єдиної методики обґрунтування таких меж на сьогоднішній день не існує. Тому, 
підтримуючи думку багатьох дослідників, ми вважаємо, що необхідно проводити визначення 
граничних параметрів фільтраційно-ємнісних властивостей експериментальним шляхом для 
кожного конкретного випадку. 

В. В. Стасенков і О. С. Жданов [1] справедливо відзначають, що причиною відсутності 
надійної методики обґрунтування нижньої межі колекторних властивостей продуктивних порід є 
недостатня точність в постановці завдання дослідження. Вони формулюють це завдання таким 
чином: 

1) встановлення визначального (граничного) критерію, за яким породи розділяють на 
колектори і неколектори;  

2) встановлення відповідності між вибраним критерієм і граничними значеннями різних 
параметрів пласта, що відображає його літофізичні властивості. 

225

mailto:Zderka@ukr.net
mailto:oeloz@nung.edu.ua
mailto:vladloz@nung.edu.ua
mailto:Zderka@ukr.net
mailto:oeloz@nung.edu.ua
mailto:vladloz@nung.edu.ua


 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

Проведений нами [2] аналіз способів визначення нижніх меж величин пористості і 
проникності нафтогазонасичених порід для підрахунку запасів, дав змогу систематизувати їх за 
двома напрямами: 

– способи, що ґрунтуються на промислових показниках; 
– способи, в основу яких покладена кореляція значень фільтраційно-ємніснних 

властивостей за результатами дослідження керну. 
М. М. Свіхнушин, В. І. Азаматов, Н. Ф. Козій [3, 4] М.Ю. Нестеренко [5] пропонують 

виділяти три граничних межі параметрів порід-колекторів – абсолютна, нижня і кондиційна. Проте 
для їхнього обґрунтування пропонується використовувати різні методичні підходи.  

Під абсолютною розуміють мінімальне значення величин колекторних, фізичних і літолого-
петрографічних властивостей, починаючи з яких в межах контуру нафтогазоносності в породах 
відмічаються ознаки нафти і газу.  

Під нижньою – мінімальне значення величин фізичних параметрів, за яких фазова 
проникність для нафти або газу стане більше нуля.  

Під кондиційною – мінімальні значення величин фізичних властивостей порід-колекторів, 
за яких експлуатація свердловини при максимально допустимих технологічних показниках роботи 
буде економічно рентабельною.  

Зрозуміло, що різниця між зазначеними межами порід-колекторів є принциповою, а отже 
застосування їх для оцінки запасів без глибокого аналізу може зумовити значну відмінність у 
величині запасів. Крім цього, використання різних меж та способів їхнього обґрунтування 
зумовлює неможливість зіставлення останніх по різних родовищах. 

У процесі встановлення нижньої межі пористості зазвичай використовують зв’язок її з 
проникністю. Назагал функціонального зв’язку між відкритою пористістю і проникністю порід 
немає. Проте є чимало прикладів, коли залежність між двома величинами виражається 
статистичним кореляційним зв’язком, який справедливий для більшості, але не обов’язковий для 
всіх випадків. Це означає, що при кореляційному зв’язку кожному значенню одного параметра 
відповідає не одне, а декілька значень іншого параметра. 

Задаючись граничним значенням проникності, визначають відповідну йому на кореляційній 
залежності граничну величину пористості. Правильність визначеної таким способом нижньої 
границі пористості залежить перш за все від обґрунтованості нижньої межі проникності. 

Нижня межа проникності [6] визначається за кореляцією її з відкритою та ефективною 
(динамічною) пористістю. За величиною ефективної (динамічної) пористості можна судити про 
присутність в даному літологічному різновиді рухомих флюїдів. Тому значення проникності, що 
відповідають ефективній (динамічній) пористості, яка близька до нуля, приймається за граничне. 
Потім із кореляційної залежності проникності та відкритої пористості за величиною граничної 
проникності визначається граничне значення відкритої пористості. Також встановлюють 
залежність між коефіцієнтами відкритої пористості та ефективної (динамічної) пористості, яка 
зазвичай має лінійну форму.  

Фактично описаний підхід рівноцінний знаходженню на кореляційних залежностях Кп = f 
(Кзв) і Кпр = f (Кзв) значень Кп і Кпр, для яких Кзв становить менше 1 (або 1–Кзн). 

На думку авторів [7] для обґрунтування граничних значень колекторних параметрів 
необхідно встановити такі кореляційні зв’язки: проникність–пористість, водонасиченість–
проникність, проникність–глинистість і водонасичення–глинистість. Згідно такої методики 
пропонується виходячи із прийнятого мінімального значення проникності встановлювати за 
допомогою першої залежності мінімальне значення пористості порід-колекторів. За допомогою 
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другої та третьої залежностей відповідно максимальні значення водонасичення та глинистості. 
Остання залежність необхідна для взаємокоригування встановлених значень водонасичення та 
глинистості. 

У процесі визначення ефективної пористості враховується водонасичення та глинистість 
порід-колекторів, що визначає структуру пустотного простору порід-колекторів. Тому, на нашу 
думку, не слід уводити додаткові показники граничних параметрів водонасичення та глинистості.  

На думку В. І. Петерсільє [8] якщо граничне значення величини фільтраційно-ємнісних 
властивостей породи-колектора отримано на статистичному рівні з розподілом вибірки на 
проникні і непроникні зразки, одночасне використання у якості граничних двох чи більше 
параметрів зумовить штучне заниження ефективної товщини.  

З фізичної точки зору нафта, або газ може знаходитися у породі-колекторі як у рухомому, 
так і нерухомому стані, відрізняючись при цьому значенням фазової проникності. Для першого 
випадку фазова проникність є більшою від нуля, для другого – рівна нулю. 

Для встановлення мінімальних величин фільтраційно-ємнісних властивостей порід-
колекторів і їхнього насичення вони повинні бути прийняті такими, щоб фазова проникність була 
рівною нулю. 

Таким чином, найефективнішими параметрами, що визначають межу порода-колектор – 
неколектор є ефективна пористість та ефективна (фазова) проникність для нафти і газу, що є 
відмінними від нуля. На нашу думку, нижня межа пористості та проникності відповідає 
відмінному від нуля значенню ефективної (у більшій мірі динамічної) пористості та фазової 
проникності. Переважаюче значення має, власне, нижня межа проникності, оскільки саме 
проникність визначає здатність порід-колекторів до флюїдовіддачі. 

З метою чисельної оцінки граничних значень колекторних параметрів порід пропонуємо 
використовувати статистичні залежності виду y=F(x)+e, де y - параметр, граничне значення якого 
оцінюється, x - незалежний параметр, на основі якого оцінюється граничне значення y, e - 
випадкова величина відхилення з відомим законом розподілу ймовірностей, найчастіше 
нормальним. Функцію F(x) задано двочленами Wk(x; ak; bk) 14 видів з постійними коефіцієнтами 
ak, bk. Якщо для досліджень доступна вибірка з n пар значень параметрів (x, y), то такі коефіцієнти 
для кожного виду двочлена можна обчислити способом найменших квадратів. Із цих 14 видів слід 
вибрати такий, для якого сума квадратів відхилень e буде мінімальною. Якщо суми квадратів 
відхилень декількох видів залежності незначно відрізняються від мінімальної, то дослідник може 
вибрати інший на основі теоретичних міркувань і практичного досвіду. 

Для реалізації такого алгоритму створено програмний продукт GraColNaf на сайті 
pc.nung.edu.ua із застосуванням Web-технологій, який дає можливість автоматизувати трудомісткі 
розрахунки, обробляти та зберігати в єдиній базі первинні дані колекторних параметрів 
нафтогазоносних пластів у різних покладах. Після введення первинних даних програма проводить 
статистичну обробку одержаної інформації та пропонує на вибір дослідника 14 видів двочленів із 
відповідними сумами квадратів відхилень. За вибраним двочленом програма визначає граничне 
значення y шляхом підстановки значення x у формулу вибраного двочлена. Первинні дані, вибрана 
залежність і розраховане граничне значення досліджуваного колекторного параметра подаються 
на графіку. 

Враховуючи наведене вище необхідно за результатами лабораторних досліджень порід-
колекторів та розробленого програмного продукту встановити найбільш тісні кореляційні зв’язки 
між їхніми петрофізичними параметрами, які необхідні для обґрунтування кондиційних значень 
коефіцієнтів відкритої пористості і нафто- чи газонасичення. На першому етапі найважливішим є 
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визначення граничного значення пористості, яке зумовлює більшу від нуля фазову проникність 
нафти або газу. Визначення цього параметра має важливе значення, оскільки на його основі 
здійснюється розподіл порід перспективного розрізу на колектори і неколектори, а отже 
відбувається встановлення ефективних товщин. По-суті цей показник вливає на точність та 
достовірність встановлення об’єму нафтогазонасичених порід та має визначальне значення у 
процесі оцінки загальних і балансових запасів. 
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УДК 553.98.550 

ОПЕРАТИВНИЙ ПІДРАХУНОК ЗАПАСІВ НАФТИ І ГАЗУ НА 
ПОЧАТКОВІЙ СТАДІЇ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ (ПОКЛАДІВ) 

Ляху М.В.1, к. геол-мін. н., доцент, Ляху Р.М.2,  
1 – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,  

м. Івано-Франківськ, Україна, 
2 – Науково-дослідний інститут ПАТ «Укрнафта», м. Івано-Франківськ, Україна 

Проведено дослідження з оперативного перерахунку запасів нафти і газу на початковій стадії розвідки 
родовищ (покладів) в карбонатних відкладах Дніпровсько-Донецької западини і в олігоценових та еоценових 
відкладах Передкарпаття. Розроблена методика розрахунку запасів нафти і газу на початковій стадіїв відразу ж після 
отримання продукції з першої або з перших трьох свердловин.   

OPERATIVE SURFACE OF STAGES OF OIL AND GAS AT THE PREVIOUS 
DEVELOPMENT OF GENERATION (DEPENDENCE) 

Lyahu M.1, Cand. Sci. (Geol.-Mineral.), Assoc. Prof., Lyahu R.2  
1 – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

2 – Research Institute of PJSC «Ukrnafta», Ivano-Frankivsk, Ukraine 
The research was carried out on the operational recalculation of oil and gas reserves at the initial stage of exploration 

of deposits in the carbonate deposits of the Dnipro-Donets depression and in the Oligocene and Eocene deposits of the 
Precarpathians. The method of calculation of oil and gas reserves at the initial stages is developed right after receipt of products 
from the first or the first three wells. 

Вступ. Маючи на початковій стадії розрахунок запасів нафти і газу, можна добитися 
скорочення строку освоєння відкритих родовищ, що особливо важливо на даний час, оскільки 
доводиться мати справу з глибокозалягаючими продуктивними пластами. Буріння свердловин у 
цих умовах ведеться протягом довгого часу, отже, можливість підрахунку запасів по промисловій 
категорії відсовується на 3-5 і більше років від моменту одержання першого припливу нафти та 
газу в свердловинах. До того ж виникає потреба одержання великої кількості геолого-геофізичних 
та промислових даних з багатьох свердловин. 

Основний текст. Оперативний підрахунок запасів за даними перших свердловин ведеться 
без розподілу на категорії. Такий підрахунок відповідає категоріям С (коди класів 111+222). Для 
цього необхідно мати геологічні, геофізичні та промислові дослідження, одержані з першої чи 
перших свердловин [1]. Точність оцінки залежить насамперед від повноти одержаних матеріалів та 
їх якості і зростає при нагромадженні вихідних параметрів. Значний вплив на точність підрахунку 
має мінливість параметрів по площі, що не завжди можна врахувати на початковій стадії 
розвідувального процесу. 

На першій стадії розвідки родовищ підрахунок запасів можна проводити за формулами 
об’ємного методу. 

Геологічні запаси нафти та газу цим методом визначаються, як відомо, за такими 
формулами [2]:      

Qн=F ∙h ∙m ∙βн ∙γн ∙θ,      
де Qн  – запаси нафти, т; 
Qг  – запаси газу, м3; 
F – площа покладу, м2; 
h – середня ефективна потужність пласта, м; 
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m – відкрита пористість у долях одиниць; 
βн , β г  – коефіцієнти нафто- та газонасиченості у долях; одиниць; 
γн  – питома вага нафти в поверхневих умовах, т/м3; 
Рпл – пластовий тиск у газовому покладі, кг/см2; 
zпл – коефіцієнт надстиснення газу в пластових умовах; 
Тпл – пластова температура, °К; 
θ – коефіцієнт, який враховує усадку нафти. 
Тепер розглянемо положення, при яких можна визначити всі необхідні параметри для 

підрахунку запасів. 
Питому вагу нафти в поверхневих умовах, пластовий тиск у газовому покладі, пластову 

температуру та величину коефіцієнта надстиснення реальних газів з достатньою точністю можна 
визначити в результаті досліджень продуктивних горизонтів у першій свердловині. Похибка їх 
визначення не перевищуватиме 1–5 %. Є випадки (відкритий фонтан, грифони і т. д.), коли не 
вдається провести замір Рпл у першій свердловині. Тоді його величину можна оцінити за 
регіональним гідростатичним тиском або розрахувати за допомогою рівняння: 

, 
де Н – середня глибина залягання продуктивного горизонту, м; 
γв – середня питома вага води в пластових умовах, т/м3. 
Питому вагу необхідно брати як середню за розрізом від поверхні до продуктивного 

горизонту з урахуванням поправок на температуру, розчинений газ, тиск. 
Поправка θ, яка враховує усадку нафти при переведенні її з пластових умов у поверхневі, 

визначається при досліджені глибинних проб нафти. Коли ж такі дослідження не проводились, то 
цей коефіцієнт можна визначити  розрахунком за відомою методикою. Для цього необхідно знати 
газовий фактор, пластову температуру, тиск і склад розчиненого в нафті газу. На практиці 
доцільніше досліджувати глибинні проби. Це важливо для нафтових покладів з великою кількістю 
розчиненого газу, де коефіцієнт на усадку нафти може досягати величини 0,2–0,3. 

Таким чином, задача оперативного підрахунку запасів зводиться до визначення з 
достатньою точністю об’єму нафтонасиченого (газонасиченого) порового простору. Для цього в 
першу чергу необхідно мати структурний план (карту) по покрівлі або підошві продуктивного 
горизонту і визначити положення нафтоводяних (НВК) і газоводяннх (ГВК) контактів.  

Найважче одержати вірогідний структурний план. У багатьох випадках структурні 
особливості залягання порід відомі за даними польових геофізичних досліджень або структурного 
буріння. В процесі глибокого пошуково-розвідувального буріння план поступово уточнюється. 
Досить часто за цими даними неможливо його скласти. Тоді використовують величини кутів 
падіння порід перших свердловин, а також співвідношення осей піднять з аналогічною будовою в 
даному районі. 

Положення нафтогазоводяних контактів на початковій стадії розвідки лише в окремих 
випадках може бути визначено за промислово-геофізичними даними або при випробуванні 
продуктивних горизонтів. Це можливе при  перетині свердловиною зон контактів. У більшості 
випадків положення контактів можна визначити лише графоаналітичними методами. 

При якісних дослідженнях свердловин положення ГВК можна розрахувати з точністю до 
±5–10 м, а НВК до ±10–20 м. що для більшості випадків є задовільним. Така точність при 
визначенні контактів для покладів площею понад 20 км2 дає відносну похибку площі газоносності 
не більше ±7 %. Якщо площа нафтоносності менша 20 км2, то відносна похибка становить не 
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більше ±15 %. Ці похибки збільшуються зі зменшенням площі газонафтоносності, особливо при 
малих кутах падіння порід, а також складній геологічній будові (блокова будова підняття, 
літологічне виклинення пластів, нахилені контакти та ін.). 

Ефективну потужність для оперативного підрахунку запасів можна знайти з результатів 
промислово-геофізичних досліджень перших пошуково-розвідувальних свердловин. Для районів з 
незначною зміною потужності порід-колекторів дані першої свердловини беруться за середню 
величину ефективної нафтонасиченої потужності даного покладу.  

У випадку однорідного масивного покладу доцільно визначити добуток F∙h, користуючись 
структурною картою по покрівлі пласта. Потужність h для будь-якої точки карти дорівнюватиме 
різниці абсолютної відмітки ВНК чи ГВК мінус абсолютну відмітку покрівлі пласта. 

Зрозуміло, що точність визначення потужності, одержана такими методами, не буде 
високою, але достатньою для оперативного підрахунку запасів. 

Коефіцієнти відкритої пористості й нафтогазонасиченості при підрахунку запасів нафти й 
газу за промисловими категоріями визначаються лабораторним шляхом або за матеріалами 
промислово-геофізичних досліджень.  

Для цього необхідно мати значну кількість зразків з декількох свердловин. На початковій 
стадії розвідки таких даних немає або вони мало вірогідні. Для таких районів, як 
Передкарпатський прогин, Дніпровсько-Донецька западина є велика кількість фактичного 
матеріалу, геолого-статистична обробка якого дозволяє виявити окремі закономірності та 
залежності між основними підрахунковими параметрами і вже на початковій стадії розвідки 
провести оцінку запасів нафти й газу з практично високим ступенем точності. Ця методика 
базується на залежності між потужністю пласта і відкритою пористістю, відкритою пористістю і 
залишковою водонасиченістю, а також відкритою пористістю і проникністю (рис. 1–4). 

 
 

Рис. 1. Залежність відкритої пористості від 
потужності пластів порід карбону 
Дніпровсько-Донецької западини 

Рис. 2. Залежність відкритої пористості 
від потужності пластів колекторів 
палеогенових відкладів Передкарпаття 

 
Залежність між потужністю пласта і відкритою пористістю обумовлена вторинною 

цементацією, яка відбувається за рахунок випадіння цементу з мулових вод, що витискаються з 
глинистих порід. Тому в потужніший пласт потрапляє менше цементу на одиницю об’єму породи 
і, відповідно, він буде більш високопористим. 

Для встановлення таких залежностей були вибрані дані багатьох родовищ для піщано-
алевролітових пластів карбону Дніпровсько-Донецької западини і для піщано-алевролітовнх порід 
менілітової світи олігоцену Передкарпаття. Графіки для олігоценових порід можуть бути 
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використані і для еоценових порід Передкарпаття, якщо породи-колектори представлені окремими 
пластами, а не монолітними пісковиками, як це здебільшого мас місце для вигодської світи. 

 
 

Рис. 3. Залежність залишкової водо насиченості від пористості для піщано-
алевролітових порід карбону Дніпрово-Донецької западини 

 

 
Рис. 4. Залежність залишкової водонасиченості від відкритої пористості для порід палеогену 

Передкарпаття. 
 

Визначена за цими графіками величина відкритої пористості в більшості не буде 
відрізнятися від фактичної більше ніж на  ±5–10 %. Для пластів малої потужності похибка може 
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бути більшою. Це залежить від співвідношення між даним пластом і оточуючими його породами. 
Якщо малопотужний пласт знаходиться серед потужних глинистих порід, то величина його 
пористості буде меншою, ніж за графіком. Якщо ж глинисті породи малої потужності, тобто 
піщанистість розрізу зростає, то пористість буде вищою, ніж за графіком.  Значні похибки можуть 
виникати при визначенні пористості пластів, породи яких мають значну кількість первинного 
цементу (переважно карбонатного або кременистого), але такі пласти зустрічаються досить рідко. 

Нафто- і газонасиченість (βн, βг) визначають через залишкову водонасиченість (βв). відомо, 
що для  нафтогазоносних порід βн=1- βв, а для газоносних βг=1- βв. 

Залишкова водонасиченість залежить від ряду параметрів, таких як структура порового 
простору, мінералогічний склад проникність, пористість та ін. 

Для однотипних порід існує досить тісний зв’язок між пористістю і залишковою 
водонасиченістю, а також між проникністю і залишковою водонасиченістю, Для оперативної 
оцінки запасів краще використовувати залежність між залишковою водонасиченістю і пористістю, 
тому що пористість легше і з більшою точністю можна визначити на початковій стадії розвідки, 
оскільки вона є параметром найменш мінливим (рис. 3–4). Визначена за графіками залишкова 
водонасиченість є банальною для даної величини пористості, що зв’язано з специфікою відбору 
кернів на аналізи. При виборі величини залишкової вадонасиченості слід враховувати її залежність 
і від висоти нафтогазових покладів. Якщо висота покладів понад 20–40 м, то вона залишається 
майже постійною, якщо висота покладу мала, то потрібно враховувати, що з наближенням до 
границі poзділу нафта–вода, вона різко зростає. 

Необхідно відмітити, що точність визначення залишкової водонасиченості за допомогою 
наведених графіків є достатньою для розв’язання задач оперативної оцінки запасів на початковій 
стадії розвідки покладів нафти і газу. При оперативній оцінці запасів важливо також визначити  
кількість розчиненого в нафті газу або конденсату в газі. Для цього потрібно знати газовий або 
конденсат ний фактор, величина якого визначається стандартними методами при дослідженні 
перших же продуктивних свердловин. 

Заключення і висновки. Таким чином, дана методика в основу якої покладений 
оперативний підрахунок запасів нафти і газу на початковій стадії розвідки родовищ (покладів) 
дозволяє: 

- складати детальний план подальшого проведення розвідувальних робіт на даному 
родовищі (покладі); 

- вибрати раціональні поверхи розробки; 
- планувати перспективний приріст запасів і видобутку; 
- складати проект на дослідно-промислову розробку газових покладів і технологічну 

схему розробки покладів нафти. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 
РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН В K-MINE З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЮ БАЗОЮ 

Назаренко М.В., д. т. н., mail@kai.ua,  
Нестеренко Т.П., к. геол. н., geo@kai.ua,  

Група компаній KAI, м. Кривий Ріг, Україна 
Розглянуто ключові аспекти формування комплексних математичних моделей родовищ твердих корисних 

копалин об’єктового рівня за допомогою геоінформаційної системи (ГІС) K-MINE. Створювані моделі можуть бути 
використані у різних галузях надрокористування: при оцінці запасів, експлуатації родовищ, екологічної та 
промислової безпеки при веденні гірничих робіт. 

THE USE OF COMPLEX MATHEMATICAL MODELS OF MINERAL 
DEPOSITS IN K-MINE AIMED AT IMPROVING THE EFFICIENCY OF 

MINERAL-AND-RAW MATERIAL BASE MANAGEMENT 
Nazarenko M., Dr. Sci. (Eng.), mail@kai.ua, 

Nesterenko T., Cand. Sci. (Geol.), geo@kai.ua,  
KAI Group, Kryvy Rih, Ukraine, 

The key aspects of complex mathematical models formation for solid minerals deposits of the object level with the help 
of geoinformation system K-MINE are considered in the article. The following models can be used in different fields of 
mineral resources development: in the estimation of deposits, their exploitation, ecological and industrial safety in the process 
of mining works. 

Комп’ютерне моделювання родовищ з використанням тривимірного апарату найточніше і 
найповніше віддзеркалює просторові закономірності розподілу широкого комплексу 
характеристик порід (геологічних, мінералогічних, фізико-механічних, технологічних тощо) для 
родовищ твердих корисних копалин. Кількісна оцінка мінеральної сировини на основі 
комп’ютерних моделей є альтернативою традиційним методам за різними чинниками: підвищеною 
точністю; можливістю багатофакторного аналізу вихідних даних; швидкодією обробки інформації, 
що дозволяє враховувати декілька різних методів моделювання. 

Адаптація тривимірного комп’ютерного моделювання до сучасних умов 
надрокористування дозволяє постійно удосконалювати методику створення геологічних моделей, 
підвищувати точність, надійність і достовірність оцінки запасів, прискорювати процеси залучення 
інвестицій на розробку або освоєння родовищ. Розглянуті положення є вельми актуальними для 
умов сучасного ринку з підвищеним рівнем ризиків. 

Складність створення тривимірних моделей залежить від складності геологічної структури 
родовища і виду корисної копалини. Процеси створення комп’ютерних моделей родовищ твердих 
корисних копалин, які надалі можуть бути використанні для більшості процесів гірничого 
виробництва, можуть бути представлені у вигляді такої схеми [1]: 

1) накопичення інформації у базі даних (БД): геологічних виробок (літологія, стратиграфія, 
дані опробування); геофізичних випробувань (площинних, профільних, свердловинних); даних 
фізико-механічного і технологічного опробування; геомеханіки та інженерно-геологічних 
випробувань тощо; 

2) інтерпретація даних: виділення інтервалів корисної копалини і пустих порід; виділення 
порід за фізико-механічними та технологічними властивостями тощо; 
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3) виділення та оконтурення покладів у плані та на розрізах згідно з визначеними 
кондиціями (бортовий вміст, мінімальна потужність, міцність, збагачуваність, тріщинуватість, 
абразивність тощо); 

4) каркасне моделювання просторових об’ємів (тектонічні порушення, тіла корисної 
копалини та порід розкриву, зони зруденіння, аномалії тощо); 

5) варіографія і виявлення просторової змінюваності геологічних та інших характеристик 
компонентів, що будуть використані під час експлуатації родовища; 

6) блокове моделювання та інтерполяція показників у просторі; 
7) оцінка і підрахунок запасів (для геологічних характеристик); 
8) використання отриманих моделей у різних галузях надрокористування (експлуатація та 

відпрацювання запасів, геомеханіка, зменшення впливу на навколишнє середовище та інші). 
Наведена схема може бути використана для формування комплексних математичних 

моделей родовищ корисних копалин об’єктового рівня з метою застосування їх у різних галузях 
надрокористування. 

Розглянемо приклади використання комплексних математичних моделей родовищ 
корисних копалин, підготовлених в K-MINE, за такими напрямками надрокористування: 

- техніко-економічне обґрунтування кондицій корисних копалин, геолого-економічна 
оцінка (ГЕО) родовищ корисних копалин, підрахунок і оцінка запасів в різних системах 
класифікації; 

- геолого-маркшейдерське забезпечення, планування і проектування на стадії експлуатації 
та видобутку; 

- оцінка екологічних наслідків роботи гірничих підприємств та їхній вплив на навколишнє 
середовище, розробка заходів щодо зменшення негативних наслідків. 

ГЕО, підрахунок і оцінка запасів. ГІС K-MINE містить програмні механізми створення і 
використання геологічних цифрових моделей, що пов’язані з техніко-економічним обґрунтування 
кондицій мінеральної сировини; геолого-економічною оцінкою і підрахунком запасів для родовищ 
корисних копалин різного виду. До особливостей K-MINE можна віднести можливість оцінювання 
і класифікації запасів у різних системах (у тому числі міжнародних), використання класичних 
методів підрахунку, а також методів, що базуються на використанні тривимірних моделей. 

Роботи з геолого-економічної оцінки виконуються у декілька етапів, одним з яких є 
визначення кінцевих контурів родовища. Кінцевий контур кар’єру визначає об’єм промислових 
запасів родовища, що можуть бути залучені до відпрацювання. При формуванні кінцевих контурів 
відпрацювання родовищ відкритим способом враховуються кути відкосу бортів. Зазвичай, 
максимальний кут відкосу визначається методом аналогії за близькими за геологічною структурою 
та фізико-механічними властивостями порід родовищ корисних копалин, які експлуатуються або 
вже відпрацьовані [2].  

Фізико-механічні властивості порід більшості родовищ є вкрай нерівномірними, як за 
простяганням, так і за глибиною залягання, тому при визначенні кінцевих контурів відпрацювання 
приймаються усереднені значення кутів відкосів бортів. Прийняті припущення виправдовують 
себе, але, як показує практичний досвід, у багатьох випадках значення максимальних кутів 
відкосів занижується. В цих випадках можливим є збільшення загального кута відкосу бортів або 
окремих його ділянок без порушення стійкості. Такий підхід дозволяє у багатьох випадках 
збільшити контур як за простяганням, так і за глибиною, і, таким чином, дати привід до 
можливого прирощення об’ємів промислових категорій запасів родовища (рис. 1). 
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Рис. 1. Фрагмент ділянки борта глибокого кар’єру 

 
Головними факторами, що впливають на просторове положення кінцевого контуру кар’єра, 

є цінність корисного компоненту, що вміщується в рудному покладі, витрати на його видобуток і 
переробку, а також максимальний кут відкосу уступу і борту кар’єру. Роботи з визначення 
оптимального контуру виконуються із застосуванням цифрових тривимірних моделей родовищ 
корисних копалин. 

Цифрова модель родовища являє собою блокову модель. Кожен елементарний блок моделі 
є паралелепіпедом, що обмежує визначений об’єм простору. Також кожному блоку притаманний 
набір властивостей, наприклад, геометричні розміри за просторовими напрямками, а також 
характеристики порід, що він описує: вміст корисного компоненту(ів) або шкідливих домішок, код 
породи, достовірність визначення вмісту (код класу), показники міцності порід, тріщинуватості 
тощо. Також елементарний блок вміщує характеристику кута, що обумовлює гранично 
припустимий кут укосу уступу для заданої технології відпрацювання родовища (ділянки). Саме 
даний показник визначає значення максимально припустимого кута відкосу борту. 

Економічна складова блоку визначається вартісною оцінкою корисного компоненту, що 
може бути вилучений і реалізований з елементарного блоку, за вирахуванням витрат на його 
видобуток і переробку [3]. Вартісна оцінка блоку визначається вартістю реалізації кінцевого 
продукту (металу, концентрату, агломерату, окотишів тощо), що може бути отриманий з нього. Як 
правило, така оцінка визначається вмістом корисного компоненту у блоці та показниками його 
вилучення при подальшій переробці. 

Витрати на видобування визначаються: витратами на підготовку порід до відпрацювання 
(попереднє розпушування, буровибухова підготовка), на екскавацію, транспортування і 
складування. Вони залежать від фізико-механічних властивостей порід (міцність та 
тріщинуватість), виду та продуктивності бурового, виймального і транспортного обладнання, 
схеми відпрацювання, глибини відпрацювання тощо. Витрати на переробку корисної копалини 
залежать від показників збагачуваності порід (вмісту корисного компоненту та шкідливих 
домішок, характеристик порід), технології збагачування та випуску кінцевого продукту. Таким 
чином, сукупність всіх наведених чинників впливають на параметри зовнішніх меж родовища, які, 
у свою чергу, визначають місце розташування виробничих об’єктів і потужності підприємства. 
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Для визначення кінцевих контурів у K-MINE використовується оптимізаційний метод 
Лерчса-Гросмана, а також його модифікації, що враховують нерівномірність кута відкосу у 
просторі моделі і найчастіше застосовуються у міжнародній практиці [4]. 

K-MINE дозволяє надійно визначати оптимальні контури відпрацювання родовищ твердих 
корисних копалин. Оптимальні контури у подальшому можуть бути використані для розробки 
проекту відпрацювання родовища, який буде враховувати сукупність технічних, технологічних, 
економічних та гірничо-геологічних вимог, а також вимог до безпечного ведення гірничих робіт 
(обґрунтування оптимальних кутів відкосу бортів). 

Також отриманий контур кар’єру є базисом у визначенні величини запасів корисної 
копалини, об’єму порід розкриву, оцінки економічного потенціалу мінеральних запасів та 
необхідного фінансування при освоєнні цих запасів. Отримані результати становлять основу для 
створення експлуатаційних цифрових моделей. 

Стадія експлуатації родовищ корисних копалин. При експлуатації родовищ корисних 
копалин цифрові моделі є основою роботи автоматизованих систем управління гірничими 
роботами (АСУ ГР) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Структура автоматизованої системи управління гірничими роботами на базі K-MINE 

 
До спеціальних модулів K-MINE, що складають основу АСУ ГР, належать [1]: 
– геолого-маркшейдерське забезпечення; 
– проектування гірничих робіт; 
– планування гірничих робіт; 
– проектування буро-вибухових робіт (для підприємств, що виконують відбійку гірничої 

маси за допомогою енергії вибухів); 
– геомеханіка і розрахунок стійкості; 
– моніторинг стану гірничого масиву; 
– оперативне управління роботою гірничо-транспортного обладнання. 
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Зазначені модулі використовують у роботі тривимірні динамічні цифрові моделі. 
Відмінність таких моделей від статичних моделей для оцінки і підрахунку запасів полягає в тому, 
що вони, під час експлуатації підприємством АСУ ГР мають змінювану структуру. Постійно 
доповнюються та уточняються показники якості, визначаються та коригуються межі геологічних 
контактів між літологічними різновидами, змінюються фізико-механічні та технологічні 
показники порід.  

Оцінка екологічних наслідків роботи. K-MINE вміщує набір програмних засобів, що 
можуть бути використані для оцінювання впливу об’єкту надрокористування на навколишнє 
природне середовище, а саме: 

– режимні спостереження за станом руху земної поверхні на землях, порушених 
гірничими роботами, визначення просторових зміщень земної поверхні, визначення тензорів 
деформацій; 

– гідрогеологічні та геохімічні спостереження стану наземних, ґрунтових та підземних 
вод під час та після закінчення експлуатації родовищ; 

– екологічний моніторинг забруднень повітря, ґрунтів, вод, вплив на біологічне 
середовище, рослинний і тваринний світ тощо. 

Універсальність комплексних цифрових математичних моделей родовищ корисних копалин 
об’єктового рівня, створюваних у K-MINE, підтверджена багаторічним досвідом їх використання у 
різних галузях надрокористування України та інших країн, на підприємствах з видобутку 
корисних копалин відкритим і підземним способами, геолого-розвідувальних підприємствах, 
науково-дослідних і проектних установах, державних геологічних підприємствах, вищих 
навчальних закладах. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ 
ЗАПАСІВ КАМЕНЕСАМОЦВІТНОЇ СИРОВИНИ ПРИ СУПУТНІЙ 

ПРОМИСЛОВІЙ РОЗРОБЦІ КАРБОНАТНИХ ПОРІД  
Озерко В.М.1, Курило М.М.2, к. геол. н., kurilo@mail.univ.kiev.ua 

1 – Державна комісія України по запасах корисних копалин, м. Київ, Україна,  
2 – ННІ «Інститут геології», КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, Україна 

Проаналізовано особливості геолого-економічної оцінки родовищ карбонатних порід, які містять включення 
каменесамоцвітної сировини у промислових кількостях на прикладі мармурових оніксів. Визначено доцільність 
застосування статистичних методів підрахунку запасів, які дозволяють оцінити кількості каменесамоцвітної сировини 
із дуже нерівномірним розподілом у вміщуючих породах. Рекомендовано визначати промислове значення та 
проводити облік таких запасів за категоріями С1 та С2 та класами 112 та 122 за умови позитивних результатів вартісної 
оцінки. Проаналізовано перспективи освоєння проявів мармурових оніксів в межах Волино-Поділля як супутніх або 
спільнозалягаючих корисних копалин.  

PECULIARITIES OF GEOLOGICAL AND ECONOMICAL ESTIMATION AND 
CLASSIFICATION FOR SEMIPRECIOUS STONES WITH CONCOMITANT 

EXTRACTIVE OF CARBONATE ROCKS 
Ozerko V.1, Kurylo M.2, Cand. Sci. (Geol.), kurilo@mail.univ.kiev.ua,  

1 – State  Commission  of  Ukraine on Mineral Resources, Kyiv, Ukraine,  
 2 – Institute of Geology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine 

The peculiarities of geological and economic estimation of carbonate rocks deposits which consist inclusions of semi-
precious stones in industrial quantities on example of marble onyxes, are analyzed. It’s determined appropriateness of 
statistical methods for reserves calculation, which allow estimate quantity of semi-precious stones with a very uneven 
distribution of enclosing rocks. It is recommended to define industrial value and to account such reserves with categories C1 
and C2 and classes 112 and 122 provided positive results of the valuation. Possibilities of commercial development of marble 
onyx within Volynо-Podillya as accompanying or co-subordinated minerals are analyzed. 

Вступ. Актуальність геолого-економічної оцінки каменесамоцвітної сировини при її 
супутньому видобутку із карбонатними породами пов’язана із наступними аспектами: 

- Наявність значної кількості проявів виробного каміння із оціненими ресурсами, але 
недостатнім ступенем геологічного і техніко-економічного вивчення, без промислового освоєння; 

- Поширення включень виробного каміння в карбонатних породах, які розробляються 
в якості сировини для будівельної індустрії; 

- Необхідність оцінки промислового значення виробного каміння в якості супутніх 
або спільнозалягаючих корисних копалин, що передбачає підрахунок їх запасів за промисловими 
категоріями. 

В останні роки проводився ряд геологічних та гемологічних оцінок проявів 
каменесамоцвітної сировини в межах Волино-Поділля [2, 6–8], які засвідчили гемологічну цінність 
та можливе промислове значення мармурових оніксів та кременистих конкрецій в карбонатних 
породах. Це природне каміння віднесено до напівдорогоцінного каміння другого порядку згідно з 
вітчизняною класифікацією [9]. Такі об’єкти оцінки, як правило, характеризуються невеликими 
концентраціями включень (менше 1 %) із вкрай нерівномірним розподілом, що спричиняє значну 
вартість їх геологічного вивчення до стадії дослідно-промислової розробки (ДПР).  

На території України прояви та родовища мармурового оніксу відомі в Середньому 
Придністров’ї та в Гірському Криму. Прояви мармурового оніксу приурочені до вапняків 
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оолітових, черепашково-детритових та черепашкових карагансько-конського та 
нижньосарматського віку. В структурно-тектонічному відношенні територія їх поширення 
відноситься до Подільської зони розломів, активізація якої відбулася в неогеновий час. 
Мармуровий онікс утворився внаслідок осадження карбонату кальціюз низькотемпературних вод, 
циркуляція яких товщах вапняків посилювалась в результаті поновлень тектонічної діяльності [1]. 
Державним балансом запасів корисних копалин України враховане одне Калюсицьке родовище 
мармурового оніксу (Хмельницька область) з запасами 213 т за категорією С2, яке підготовлене до 
дослідно-промислової розробки [3, 5]. Також за результатами пошукових робіт виділено три групи 
проявів оніксу: Жванська група (прояви Галайківецький, Виноградівський, Говорівський, 
Щербовецький, Малостругський прояви), Калюська група (Калюсицьке родовище та Стругський 
прояв) і Ушицька група (Покутинецько-Проскурівський прояв). В межах Подільських Товтр 
виявлені три прояви мармурового оніксу - Зарічанський, Демківецький і Боришківецький та 
ділянка Супрунковецька з прогнозними ресурсами мармурового оніксу категорії Р3 – 70 т [3, 5].  

Деякі з названих ділянок визначені як перспективні для подальшого вивчення, але жоден 
об’єкт не було детально вивчено і залучено до промислової розробки. 

Головними причинами такого стану є невисока вартість сировини у необробленому вигляді 
поряд із потребами значних капіталовкладень в геологічне вивчення і промислове освоєння. 
Досить часто причинами, що значно ускладнюють оцінку виробного каміння як супутніх корисних 
копалин, називають неможливість їх точного підрахунку і обліку. Нерівномірний розподіл 
сировини у вміщуючих породах спричиняє значні геологічні ризики непідтвердження запасів і 
наступних фінансових втрат.  

Для встановлення промислового значення потрібен детальний підрахунок запасів в межах 
кожної ділянки, який можливий після проведення розвідувальних робіт, в тому числі ДПР. 
Більшість оцінюваних ділянок представлені прошарками або лінзами оніксу протяжністю до 5-8 м 
та потужністю від 2 до 40 (максимум 70 см) [8]. Як правило, мармуровий онікс виповнює тріщини, 
або утворює на стінках тріщин суцільні натічні форми із хвилястою поверхнею. Зустрічаються 
пустоти, де онікс присутній у вигляді сталактитів і сталагмітів. Значні коливання потужності жил і 
лінз до 70–90 % від середніх значень є причиною віднесення великої кількості ділянок до 3-ї групи 
складності геологічної будови. Відповідно до п.11.7 Методичних вказівок [4] це «..родовища 
карбонатних порід з неправильними за формою покладами, дуже складної геологічної будови, з 
різко мінливою будовою, потужністю і якістю корисної копалини, лінзоподібними і 
пластоподібними покладами», для яких передбачено 50–100 м відстань між розвідувальними 
виробками для категорії С1 . Дотримання таких відстаней між гірничими виробками для розвідки 
родовища є досить затратним, але може бути реалізоване за умови зростання попиту та ціни на 
даний вид сировини.  

Більш ефективним може бути освоєння проявів каменебарвної сировини за умови 
супутнього видобутку на родовищах карбонатних порід, які розробляються для інших напрямів 
використання (в металургійній, хімічній, харчовій, целюлозно-паперовій промисловості, для для 
виробництва цементу й інших в’яжучих матеріалів (вапна), як наповнювач у резиновій, кабельній, 
лако- фарбній, полімерній та інших галузях виробництва, для виробництва вапнякової муки і 
мінеральних підкормок). В межах Волино-Поділля відомо більше 50 ділянок, які можна 
розглядати як об’єкти комплексного освоєння.   

Позитивними факторами, які можуть вплинути на ефективність супутнього вилучення 
каменебарвної сировини є: 
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- Наявність діючих виробничих фондів із видобутку гірничої маси та необхідної 
транспортної та енергетичної інфраструктури; 

- Високий ступніть геологічного вивчення ділянок і можливість отримання необхідної 
геологічної інформації при документації кар’єрів; 

- Наявність фактичних даних розробки, що дає можливість статистично визначати 
вміст сировини із виділенням ділянок з найбільшими концентраціями; 

- Додатковий дохід від реалізації виробної сировини; 
- Зменшення кількості позабалансових запасів карбонатних порід, оскільки такі 

включення, як правило, погіршують якість основної корисної копалини і є некондиційними; 
Негативними аспектами варіантів комплексного освоєння може бути: 
- Додаткові капіталовкладення у геологорозвідувальні роботи із переоцінки родовищ; 
- Зростання собівартості видобутку гірничої маси спричинене селективним 

видобутком сировини, транспортуванням та зберіганням за умови коливання попиту; 
- Зменшення продуктивності видобутку основної корисної копалини, що пов’язано із 

селективним вилученням виробного каміння із частковою або повною рудорозборкою. 
Особливо треба відмітити можливість використання фактичної геологічної інформації про 

якість і вміст сировини, що видобувається, що істотно зменшує геологічні ризики не 
підтвердження запасів. Підрахунок запасів карбонатних порід проводиться за результатами 
опробування свердловин і, в меншій мірі, поверхневих гірничих виробок із використанням, як 
правило , способів геологічних блоків та геологічних розрізів. За таких умов досить важко 
провести локалізацію та оконтурити кондиційні поклади виробного каменю із високою точністю. 
В даному випадку більш точним і можливим у використанні є статистичний спосіб, який базується 
на статистичному визначенні середньої продуктивності родовища, яка поширюється на всю площу 
або частину родовища. Спосіб застосовується для ділянок з нерівномірним розподілом корисної 
копалини у вміщуючих породах і характеризується відносною простотою розрахунків. 

Проведення орієнтовного підрахунку запасів за статичними даними видобутку карбонатних 
порід дасть можливість виділити найбільш перспективні ділянки для селективного видобутку 
виробного каміння. Наступний детальний підрахунок окремих ділянок забезпечить вартісну 
оцінку запасів сировини. Така послідовність відповідає загальноприйнятій процедурі проведення 
геолого-економічної оцінки (від ГЕО-3, ГЕО-2 до ГЕО-1). 

Для підрахунку запасів виробного каміння для умов супутнього видобутку доцільно 
використовувати параметри кондицій, які обґрунтовані вимогами майбутніх споживачів сировини 
або досвідом розвідувальних робіт на інших родовищах. Для родовища Калюсик (єдиного 
родовища, запаси якого обліковуються балансом) при підрахунку запасів було прийнято розміри 
кондиційного матеріалу 10 × 10 × 5 см, при цьому довжина кондиційних жил склала 1–1,5 м, вміст 
жил оніксу в полі вапняку – 3,2 %, вихід кондиційного матеріалу – 6,2 % [3].  

За умови нерівномірного розподілу включень оніксу у вапняках рекомендовано визначати 
промислове значення та проводити облік таких запасів за категоріями С1 та С2. 

Промислове значення включень виробного каміння в карбонатних породах за умови 
комплексного освоєння встановлюється за результатами техніко-економічних розрахунків у 
вигляді техніко-економічної доповіді (ТЕД) або техніко-економічного обґрунтування (ТЕО). Для 
вибору оптимального варіанту розробки необхідним є розрахунок декількох напрямів освоєння 
родовища, які повинні включати: 

1. Варіант комплексного освоєння основної корисної копалини і супутнього видобутку 
виробного каміння 
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2. Варіант селективного видобутку виробного каміння; 
3. Варіант видобутку тільки основної корисної копалини. 
4. Співставлення можливих варіантів видобутку із обґрунтуванням і класифікацією 

запасів виробного каміння та вміщуючи карбонатних порід. 
Після проведення підрахунку запасів і техніко-економічних розрахунків проводиться 

класифікація запасів із визначенням основної, супутньої та спільнозалягаючої корисних копалин. 
Згідно з п.3.7–3.9 [4] основна корисна копалина родовища карбонатних порід – корисна копалина, 
що визначає промислове значення родовища, напрям використання його товарної продукції і 
назву. Супутня корисна копалина – корисна копалина, промислове використання якої економічно 
доцільне за умови, що видобуток її здійснюється разом із основною корисною копалиною. 
Спільнозалягаюча корисна копалина – корисна копалина, що утворює в розкривних та вмісних 
породах самостійні поклади, селективний видобуток і промислове використання яких 
технологічно можливе та економічно доцільне у процесі видобутку основної корисної копалини. 
Приналежність сировини до названих груп залежить від кількості і якості підрахованих запасів. Як 
правило, запаси мармурового оніксу можуть набувати промислового значення як супутня корисна 
копалина або спільнозалягаюча за умови високої концентрації включень та достатніх 
морфометричних характеристик їх прошарків. 

Подібні методичні підходи доцільно застосовувати і для інших видів виробного каміння, які 
зустрічаються в якості включень, зокрема, конкреційних силіцитів, найбільші концентрації яких 
приурочені до писальної крейди та крейдоподібних вапняків у межах Волино-Поділля [2,6]. 

Висновки. Поширення включень виробного каміння в карбонатних породах, які 
розробляються в якості сировини для будівельної індустрії, потребує встановлення їх 
промислового значення за результатами підрахунку запасів і техніко-економічних розрахунків. 
Для родовищ, які розробляються, більш точним і можливим у використанні є статистичний спосіб 
підрахунку запасів, який дає можливість виділити найбільш перспективні ділянки для 
селективного видобутку каменесамоцвітної сировини. Промислове значення включень виробного 
каміння в карбонатних породах за умови комплексного освоєння встановлюється за результатами 
техніко-економічних розрахунків у вигляді техніко-економічної доповіді або техніко-економічного 
обґрунтування, в яких опрацьовують варіант комплексного освоєння основної корисної копалини і 
супутнього видобутку виробного каміння, варіант селективного видобутку виробного каміння та 
варіант видобутку тільки основної корисної копалини. Після проведення підрахунку запасів і 
техніко-економічних розрахунків проводиться класифікація запасів із визначенням основної, 
супутньої та спільнозалягаючої корисних копалин. Рекомендовано визначати промислове 
значення та проводити облік таких запасів за категоріями С1 та С2 та класами 112 та 122 за умови 
позитивних результатів вартісної оцінки. 
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УДК 553.04 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ РОДОВИЩ 
МЕТАЛІЧНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН НА РІЗНИХ СТАДІЯХ 

ВИВЧЕНОСТІ 
Фалькович О.Л., к. геол. н., falkovich.oleksii@gmail.com,  
ТОВ «Геологічна сервісна група, ГСГ», м. Київ, Україна 

Вивченість об’єкта не повинна на пряму залежати від виду спеціального дозволу на об’єкт надрокористування. 
Якщо надрокористувач бажає ризикувати своїми коштами та розпочинає видобуток на ділянці надр по якій реально на 
цей час існують лише некласифіковані (unclassified) та передбачувані (inferred) ресурси, держава повинна дозволити 
йому це, при жорсткому контролі за виконанням програми освоєння даного об’єкту, яку представив надрокористувач. 
Кожен надрокористувач сам визначає до якої межі він вивчає геологічні, технологічні та гірничі властивості 
родовища, головне щоб економічна вигода від подальшого вивчення була більша за витрати на таке вивчення. Завдяки 
сучасному підходу до освоєння родовища, а саме, побудова тривимірної моделі дозволяє надрокористувачу намітити 
видобувні плани з визначеною якістю руд, обирати оптимальну техніку для вскришних та видобувних робіт. 

SOME ASPECTS OF THE GEOLOGICAL ECONOMIC ESTIMATION OF THE 
DEPOSIT’S METALLIC MINERAL’S ON VARIOUS STAGE OF STUDIES 

Falkovich O., Cand. Sci. (Geol.), falkovich.oleksii@gmail.com 
LLC «Geology service group GSG», Kyiv, Ukraine 

The study of the object should not depend directly on the type of special permit for the object of subsoil use. If a sub-
user wants to risk his own funds and starts mining at the subsoil level, at which time there are only unclassified (unclassified) 
and predictable (inferred) resources, the state should allow it, under strict control over the program of development of the 
object, which presented a subsoil-user. Each subsoil user determines to what extent he studies the geological, technological and 
mining properties of the deposit, the main thing is that the economic benefit of further study was greater than the cost of such 
study. Thanks to the modern approach to the development of the deposit, namely, the construction of a three-dimensional 
model allows the subsoil-user to outline mining plans with a certain quality of ores, to choose the best technique for opening 
and extraction works. 

Геологічна вивченість об’єктів надрокористування обумовлює стадійність подальших 
геологорозвідувальних робіт – це постулат який на сьогодні діє на території більшості 
пострадянських держав. В розвинутих геолого-видобувних державах детальність геологічного 
вивчення рудопрояву, родовища і взагалі ділянки визначає надрокористувач, тому що він ризикує 
своїми власними коштами. Тобто вид спеціального дозволу (геологічне вивчення, видобування) не 
повинен на пряму залежати від вивченості об’єкта. Якщо надрокористувач бажає ризикувати 
своїми коштами та розпочати видобуток на ділянці надр де на цей час існують лише передбачувані 
(inferred) ресурси, то держава повинна йому це дозволити, при умові жорсткого контролю за 
виконанням програми освоєння даного об’єкту, яку представив надрокористувач. 

Пропоную розглянути деякі аспекти геолого-економічного вивчення ділянок надр, а саме 
ГЕО–1, ГЕО–2 та ГЕО–3 металічних корисних копалин на прикладах деяких родовищ України 
апатит-ільменітових руд [3]. 

Надрокористувач отримує контроль над перспективним об’єктом, в майбутньому 
можливим родовищем після пошукової або пошуково-оцінювальної стадії геологічного вивчення. 
Ресурсна база такого об’єкту на той час відповідає некласифікованим (unclassified), 
передбачуваним (inferred) ресурсам та частково обчисленим (indicated), що в звичній для нас формі 
відносно відповідає ресурсам категорії Р2, Р1 та запасам категорії С2 [2]. Для того щоб розпочати 
видобуток на умовах ризику компанія зобов’язана виконати апробацію більшості ресурсної бази 
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родовища в радянських категоріях С2 та С1, але це практично ніяк не підвищує ступінь вивченості 
цього родовища, проте дозволяє отримати спеціальний дозвіл на видобування терміном на 20 
років, що значно поліпшує інвестиційну цінність такого об’єкту. Таким чином компанія виконує 
зразу дві стадії геологічного вивчення ГЕО-3 та ГЕО-2, що практично відповідає scoping study при 
вивчені геологічних об’єктів за кордоном. В подальшому надрокористувач, відповідно до умов 
спеціального дозволу, повинен виконати детальну розвідку родовища в обумовлені терміни. Але 
при цьому він може розпочати видобувні роботи. 

Види та обсяги робіт геолого-економічного вивчення, розкриття родовища та вивчення 
питань збагачення руд, надрокористувач приймає самостійно для зменшення ризиків не 
підтвердження запасів або не підтвердження якості руд. Фактично при детальній розвідці 
родовища виконується стадія геолого-економічного вивчення ГЕО-1 [1], або що приблизно 
відповідає prefeasibility study. При виконані цієї стадії геологічного вивчення повинні бути 
отримані запаси категорії С1 та В, що з деяким припущенням відповідають ресурсам indicated та 
measured. Так після проведення детальної розвідки (ГЕО-1) загальний контур запасів практично не 
міняється, але їх внутрішня конфігурація стає іншою (рис. 1, 2). 

 
 

Рис. 1. Контур ресурсів та запасів після проведення ГЕО-2 родовища апатит-
ільменітових руд в Центральній частині Українського щита [2] 

 
Здається на цьому можна закінчити геологічне вивчення родовища, але для рудних корисних 

копалин це практично неможливо. Так для отримання максимальної економічної рентабельності 
необхідно подавати на збагачувальну фабрику руду з максимально усередненими показниками 
корисного компоненту, вивчаючи кон’юнктуру ринку необхідно орієнтуватися яку якість 
концентрату вважати оптимальним. Щоб врахувати всі економічні чинники продажу готової 
продукції необхідно абсолютно точно визначити кількість та якість руди в кожному окремому 
видобувному блоці родовища. Враховуючи ці всі показники надрокористувач повинен скласти 
геолого-економічну модель освоєння родовища, або feasibility study, що дозволяє при бажанні 
власника виходити на міжнародні біржи для отримання додаткових фінансових ресурсів. 
Необхідно відмітити що кожен надрокористувач сам визначає до якої межі він вивчає геологічні, 
технологічні та гірничі властивості родовища, головне щоб економічна вигода від подальшого 
вивчення була більша за витрати на таке вивчення. 
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Рис. 2. Контур запасів родовища апатит-ільменітових руд в Центральній частині 

Українського щита після проведення ГЕО-1 [1] 
 
Повернемося до прикладу вищезгаданого родовища апатит-ільменітових руд в центральній 

частині Українського щита. Для виваженої геолого-економічної оцінки окремої ділянки надр дуже 
важливо визначити якість корисної копалини безперервно, як по простяганню так і по падінню. 
Традиційними радянськими методами цього досягти не можливо, тому що вивчення об’єкта 
побудовано на дискретності визначення якості корисної копалини на площині. Побудова 
тривимірної моделі надає об’ємний вигляд покладів корисної копалини і безперервне визначення 
вмісту корисних компонентів цих покладів [4]. 

Саме завдяки такому підходу до геолого-економічного вивчення родовища компанія 
(надрокористувач) може отримувати найвищі позитивні показники при освоєнні родовища, 
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особливо складних як в геологічному так і в гірничому плані. Фактично надрокористувач не 
повинен припиняти роботи з геолого-економічного вивчення родовища, в сучасних умовах ця 
стадія за світовими критеріями називається feasibility study. Практично, завдяки сучасному підходу 
до освоєння родовища, а саме, побудова тривимірної моделі в будь-якому сучасному програмному 
забезпеченні (рис. 3) дозволяє надрокористувачу намітити видобувні плани з визначеною якістю 
ільменітовмісних руд, обирати оптимальну техніку для вскришних та видобувних робіт. 

 
Рис. 3. Блочна модель родовища апатит-ільменітових руд в Центральній частині 

Українського щита побудована в програмі Micromine 
 (кольором показано вміст ільменіту, який збільшується від прозорого до коричневого) [4]. 

 
Практично завдяки такому підходу до вивчення родовища надрокористувач може довести 

оцінку більшості запасів родовища до доведених запасів (proved) за міжнародними стандартами 
шаблону CRIRSCO. 

Ще раз наголошую на тому, що тільки надрокористувач – приватний інвестор, може 
обирати рівень геолого-економічного вивчення об’єкта, тим самим визначати ступінь ризику при 
освоєнні родовища. Держава повинна надати інвестору право ризикувати своїми власними 
коштами але при цьому жорстко контролювати екологічну складову освоєння та виконання 
програми яку пропонує потенційний інвестор. Особливо це стосується рудних об’єктів на ранніх 
стадіях геологічного вивчення, а саме тих, ресурси яких оцінені на сьогодні за категоріями Р3, Р2 
та Р1, або за міжнародними стандартами, що відповідають некласифікованим (unclassified) та 
передбачуваним ресурсам (inferred). 
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Потенційному надрокористувачу при видобутку рудних корисних копалин необхідно 
обирати той рівень геолого-економічного вивчення, який дозволяє звести ризики втрат інвестицій 
до мінімуму. В нинішніх умовах без тривимірного моделювання родовищ рудних корисних 
копалин отримати максимальні економічні дивіденди від освоєння практично не можливо. 
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УДК 553.04:621.039 (477) 

ВИДІЛЕННЯ І СТРУКТУРИЗАЦІЯ 
СТРАТЕГІЧНИХ ВИДІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

Яценко В.Г., к. геол-мін. н, vgyatsenko@gmail.com, Земсков Г.О.,  
ДУ «ІГНС НАН України», м. Київ, Україна 

Виділення і структуризація стратегічних видів корисних копалин (СВКК) розглядаються як найважливіші 
заходи при вирішенні проблеми «Стратегічні мінеральні ресурси (СМР)». На думку авторів, ці заходи повинні носити 
процедурний характер. Пропонуються деякі універсальні підходи до вирішення виникаючих в зв’язку з цим ряду 
питань. 

SELECTION AND STRUCTURIZATION OF 
STRATEGIC TYPES OF MINERAL RESOURCES 

Yatsenko V., Cand. Sci. (Geol.-Mineral.), vgyatsenko@gmail.com, Zemskov G.,  
IEG NASU, Kyiv, Ukraine 

The identification and structuring of strategic types of mineral resources (STMR) are considered as the most important 
measures when solving the problem of «Strategic Mineral Resources» (SMR). According to the authors, these activities should 
be procedural. Some universal approaches are proposed for solving a number of issues arising in connection with this.  

Мінерально-сировинні ресурси (МСР) – матеріальна основа життєдіяльності світової 
спільноти. Їх дедалі більше споживання – стійка тенденція історичного розвитку. Разом з тим, 
відзначаються великі відмінності в можливостях володіння і споживання МСР в різних країнах, 
що пов’язано з геологічною специфікою просторового розподілу корисних копалин (КК), 
нерівномірністю соціально-економічного розвитку країн світу і станом міжнародних відносин на 
певному відрізку часу. 

Все це створює проблему сталого забезпечення МСР для життєдіяльності всіх державних 
утворень, внаслідок чого в загальній номенклатурі споживаних ними конкретних видів КК 
(мінеральної сировини) з деяких пір виділяються найбільш значимі з них [4, 7, 8 та ін.]. З таким 
підходом пов’язується поява ряду специфічних термінів і понять з прикметником в своєму складі 
від слова «стратегія» [1–8 та ін.]: «Стратегічні мінеральні ресурси» (СМР), «стратегічна 
мінеральна сировина» (СМС), «стратегічні види корисних копалин» (СВКК), «стратегічні види 
мінеральної сировини» (СВМС), «стратегічні мінерали» та ін. Аналізуючи всю цю термінологію, 
можна прийти до висновку про те, що вона, в цілому, включає в себе кілька взаємопов’язаних 
понять. По-перше, цим словом («стратегічний») тут виділяються (офіційно позначаються) 
найбільш затребувані на відносно довгостроковий період часу види корисних копалин (СВКК), по-
друге, маються на увазі їх відповідні ресурсні формування (СМР – запаси, ресурси, резерви) і, 
нарешті, висвічується неминуча для кожної держави проблема («СМР») з необхідністю 
розстановки пріоритетів у проведенні мінерально-сировинної політики. 

У цьому повідомленні акцент зроблений на питаннях «виділення» конкретних видів 
корисних копалин стратегічного призначення (СВКК), що позиціонується авторами як одне з 
головних завдань щодо реалізації проблеми в цілому [6]. Дослідження показують, що це далеко не 
тривіальна задача. Разом з тим виникає відчуття, що тут не завжди дотримуються необхідних 
правил, що забезпечують коректність отриманих результатів. І хоча в спеціальній літературі 
практично відсутній опис і докладний аналіз цього важливого заходу, тим не менш, тут 
проглядається авторитарно-вольовий підхід, пов’язаний з корпоративною (відомчою) 
зацікавленістю, або іншою мотивацією з опорою на будь-які нечітко сформульовані міркування. 
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Відзначаються також відверто декларативні випадки подання конкретних видів мінеральної 
сировини як «стратегічних» без будь-яких обґрунтувань. Аналіз проблеми разом з тим показує, що 
«виділення СВКК» – це захід процедурної властивості, що виявляється, в тому числі, як вид 
науково-аналітичного дослідження класифікаційного характеру. При цьому процес «виділення 
СВКК» виглядає, на перший погляд, досить просто і зводиться до поділу всієї сукупності 
використовуваних державою видів корисних копалин на підставі «стратегічність» на два класи: 
«стратегічні» і «звичайні» (нестратегічні). Однак відсутність у конкретних видах корисних 
копалин, як таких, іманентно властивих їм ознак «стратегічності» істотно ускладнює цю задачу. 
Саме цією обставиною обумовлюється необхідність розробки специфічної оціночно-критеріальної 
системи як необхідного інструменту для коректного її вирішення. Приймаючи цю тезу, тут в 
першу чергу слід звернути увагу на слово «стратегія» («стратегічність»). Будучи ключовим в 
побудові вищенаведеної термінології, воно означає підставу, за якою в нашому випадку резонно 
проводити класифікацію МР, що, в свою чергу, обумовлює необхідність розкриття цього поняття. 
У досить докладному вигляді його аналіз зроблений в роботі [4]. У прийнятній для поточного 
розгляду завдання формі, воно позначене в одній з наших робіт [6] при визначенні поняття СМР: 
«Стратегічні мінеральні ресурси (СМР)» – це пріоритетні мінерально-сировинні формування 
(запаси, резерви та ін.), що складаються з тих видів корисних копалин, які відповідно до 
Національної доктрини (через процедуру «виділення-затвердження») приймаються на деяку 
перспективу як один з найважливіших компонентів сталого розвитку і безпеки держави». 
Аналізуючи це формулювання, перш за все, слід відзначити нерозривність 
(взаємодоповнюваність) понять СМР і СВКК, де вживані в них слова «стратегічні» підкреслюють 
особливу важливість певного мінерально-сировинного продукту. Термін СМР тут розуміється не у 
вузькому геологічному значенні, як виражені в кількісному відношенні промислово-оцінені 
скупчення корисних копалин (запаси і прогнозні ресурси) які знаходяться в надрах, а такі, що 
знаходяться на особливому обліку мінерально-сировинного формування держави (запаси, резерви) 
«стратегічної» спрямованості, та знаходяться і в надрах, і в різного роду складських сховищах. 
При цьому підкреслюється процедурний момент позначення їх якісного наповнення, який 
застерігає від декларативного підходу до складання відповідного цілевизначного документу – 
«Переліку стратегічних видів корисних копалин». 

Один з найбільш важливих моментів в розумінні «стратегічності» – позначення мети, 
призначення СМР (СВКК), що, будучи їх найважливішою сутнісною властивістю, в кінцевому 
рахунку визначається Національною доктриною. Остання розуміється авторами як сукупність 
головних доктринальних документів держави, що визначають цілі, принципи безпеки та сталого 
соціально-економічного розвитку країни на відносно довгострокову перспективу. Отже, основна 
мотивація тут зумовлюється тим, що «суб’єктом стратегічності» в даному випадку виступає 
держава, через доктринальне бачення якої деякій частині мінеральних ресурсів надається якість 
особливої значущості, що співвідносна з поняттям «стратегічність». Разом з тим слід зазначити, що 
формування СМР як таких, – це все-таки проміжна мета, позначена у вигляді конкретного 
матеріального ресурсу, який покликаний, в комплексі з іншими, сприяти досягненню більш високих 
цілей, найближча з яких – забезпечення сталого функціонування стратегічно важливих об’єктів 
життєдіяльності держави. 

Таким чином, незважаючи на відносно загальний характер даного формулювання, тут, 
проте, містяться основні принципи «стратегії», на базі яких може йти розробка більш конкретних 
оціночних критеріїв. Ймовірно, саме в цьому сенсі слід трактувати роботу [3], де зроблено спробу 
обпертися, при розгляді цієї проблеми на прикладі США і Росії, на деякі «принципи» і «критерії». 

250



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

Незважаючи на відсутність тут повноти аналізу, можна разом з тим позитивно охарактеризувати, 
як конструктивний, дворівневий підхід на шляху до вирішення цього питання. У нашому 
розумінні, «принцип» тут проявляється в ролі високорангового критерію. Охоплюючи нижчі 
критеріальні рівні, він очолює їх ранжируваний комплекс, що функціонує за «принципом 
послідовних наближень». 

Отримана таким чином ієрархічна оцінна система складається, в нашому випадку, з 
концептуального принципу, ряду позначувальних принципів, і власне критеріїв (сукупних і прямих). 
Концептуальний принцип в цій системі уособлює собою вищий критеріальний рівень, де 
декларується головна узагальнююча ознака СВКК – виняткова затребуваність (імператив, вищий 
ступінь необхідності) певних видів корисних копалин (мінеральної сировини) для ефективного 
функціонування держави на деяку перспективу свого розвитку. Ґрунтуючись на Національній 
доктрині, концептуальний принцип задає головний напрямок аналізу. Він розкривається на нижчому 
критеріальному рівні, що визначається позначувальнимими принципами, за якими СМР 
характеризуються як один з найважливіших засобів соціально-політичного, геополітичного, 
соціально-економічного та військового призначення. 

Таким чином, виділені принципи є тим підґрунтям, на якому повинна йти розробка 
сукупних і прямих критеріїв для коректного виділення СВКК. Виходячи з цього, сфера 
критеріального аналізу буде поширюватися, головним чином, на стан та шляхи розвитку, які 
задаються, основного базису життєдіяльності даної держави з охопленням, перш за все, найбільш 
важливих галузей матеріального виробництва. Іншими словами, при визначенні «стратегічність» 
більшості видів МР слід виходити не з них, як таких, а з розуміння «стратегічність» кінцевого 
продукту виробництва, у створенні якого вони беруть участь в якості особливо важливого 
компонента. Отже, критерії на «стратегічність» більшості МР можна отримати через позначення 
подібною якістю таких найбільш зручних для аналізу загальноприйнятих господарських одиниць, 
як великі «виробничі комплекси» (ВК) держави, виділені за ознакою галузевої належності: 
паливно-енергетичний, водогосподарський, військово-промисловий, металургійний, аграрний та 
ін. [1,2 та ін.]. Їм, як відомо, відповідають мінерально-сировинні комплекси (МСК) галузевого 
масштабу, призначення яких – забезпечення ВК профільною мінеральною сировиною, що 
представляє товарний продукт як результат видобутку і первинної (вторинної) переробки руд 
певних видів КК. 

На початковому етапі аналізу важливо визначити стратегічну роль кожного 
функціонуючого в життєдіяльності конкретної держави ВК. Це можна зробити через оцінку 
значущості продукції, що випускається, що представляє сукупність таких макропоказників, як 
частка у ВВП, внесок в бюджет, внесок в обороноздатність країни, кількість наданих робочих 
місць, розмір валютної виручки та ін. Судячи з усього, тут не можна обійтися без процедур 
багатофакторного аналізу, де критеріальні позначення зводяться, в кінцевому рахунку, до бальних 
оцінок і пріоритетному позиціонуванню. На підставі отриманих даних рішенням експертної групи 
в загальному списку ВК позначаються «стратегічні виробничі комплекси» (СВК). При цьому слід 
зазначити, що на практиці СВК, стосовно до конкретної державі, зазвичай позначені як факт, що 
правда без посилання на будь-які процедурні заходи. Проте, розглянута процедура тут є 
необхідною для розстановки всіх ВК за ступенем стратегічності і визначення граничних 
показників для більш коректного виділення СВК. Зрозуміло, що кожна держава буде мати (має) 
свій набір СВК. Разом з тим, два з них – паливно-енергетичний і, можливо, водогосподарський – 
будуть, ймовірно, позначені у цій якості в переважній більшості країн світу. Це пов’язано з 
унікальною природною властивістю конкретних видів МР, що входять в ці ВК – бути виключно 
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затребуваними, будучи нагально необхідним компонентом практично у всіх сферах 
життєдіяльності. 

Виходячи з такого розуміння, кожен з СВК логічно сприймати як сукупний критерій, що 
позначає в якості стратегічних всі споживані їм конкретні види корисних копалин (мінеральної 
сировини). Хоча такими, точніше сказати, можуть бути позначені тільки ті з них, які беруть участь 
у виробничому процесі при створенні безпосередньо стратегічно важливого продукту, або істотно 
впливають на отримання «стратегічного» ефекту ВК в цілому. 

При цьому важливо відзначити, що така схема виділення СВКК не є всеохоплюючою. 
Маються на увазі випадки, коли мінеральна сировина, яка виявлена у надрах країни, не 
затребувана у виробничій сфері даної держави, але, разом з тим, може бути високоліквідним 
товарним продуктом на світових ринках, будучи, таким чином, джерелом значного валютного 
поповнення. Або, наприклад, виявлені родовища КК можуть розглядатися як джерело мінеральної 
сировини, «стратегічність» якої реально визначається на певну перспективу розвитку на підставі 
директивних документів державного рівня. 

Таким чином, якщо в узагальненому вигляді розглядати весь перелік конкретних видів МР, 
що споживаються країною, то в категорію «стратегічних» потраплять тільки ті з них, які 
кваліфікуються як: 

• суттєвий сировинний компонент енергетики країни; 
• найважливіший сировинний компонент для стратегічних галузей економіки країни; 
• засіб військового призначення; 
• невідкладний засіб соціального життєзабезпечення; 
• важливе джерело валюти і валютно-фінансових надходжень; 
• засіб геополітичного значення (впливу); 
• сировинний компонент стратегічної спрямованості, реально визначений на певну 

перспективу розвитку. 
У число головних критеріїв стратегічності іноді включається поняття «дефіцитність» 

(«достатність-недостатність») [3, 5 та ін.], хоча воно далеко не завжди є носієм якості імперативної 
необхідності при визначенні (виділенні) стратегічних видів мінеральної сировини. До 
представників такого підходу насамперед слід віднести «розвинені» держави, особливо в статусі 
«наддержав» (США, Китай та ін.). Їм притаманні розвинена економіка, потужний військово-
промисловий комплекс, амбітні доктринальні установки і, як наслідок, наявність великого 
«Переліку СВКК». Останній включає в себе, наприклад в США, вельми широкий список МР, що, 
ймовірно, зумовлює при його формуванні девальвацію сукупностей критеріїв за «імперативною 
необхідністю» і використання в цій якості одного з критеріїв структуризації СВКК – 
«дефіцитність». При цьому слід зазначити, що в даному випадку мається на увазі «дефіцитність» 
локальної властивості, що характеризує ступінь недостатності певних видів МР стосовно до 
конкретної держави. Разом з тим, існують «загальнодефіцитні МР», які можна поділити на 
відносно «довгострокові» й «короткострокові». Відображаючи етапність загального 
технологічного розвитку, вони виникають в новітній історії на інноваційному вістрі науково-
технічного прогресу (уран, нафта, рідкісні землі та ін.), коли на певний період їх беззаперечний 
стратегічний статус носить загальносвітовий універсальний характер. 

Торкаючись документального оформлення підсумків заходів щодо виділення (позначення) 
СВКК, необхідно відзначити наступне. Як відомо, традиційно офіційний формат кінцевого 
документа тут – це «Перелік стратегічних видів корисних копалин (мінеральної сировини)», де 
перерахування СВКК логічно представляти відповідно за їх «ступенем стратегічності». Останнє 
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визначається за результатами структурування виділених СВКК (див. нижче). Це призводить до 
необхідності окремим рядком включити в «Перелік СВКК» також «перспективно-стратегічні 
мінеральні ресурси (ПСМР)». До них пропонується віднести ті конкретні види КК, в яких, 
виходячи з різних доводів, виявлені явні ознаки потенційно-стратегічного характеру. Така група 
МР – найближчий резерв для розширення переліку СВКК. 

Будучи важливим цілевизначним документом країни, «Перелік СВКК» приймається і 
затверджується, як правило, на високому адміністративному рівні. Така практика може бути 
зрозуміла не тільки відчутною фінансовою витратністю наступних заходів, а й імовірністю 
віднесення «Переліку СВКК» будь-якої держави до розряду особливо важливих закритих 
документів. 

Крім чисто цілевизначної функції, СВКК як специфічна сукупність КК являють собою 
основу для різного роду досліджень, які позначаються нами терміном «структуризація». 
Під «структуризацією СВКК» розуміється, в даному випадку, дослідження в різних аспектах, в т.ч. 
для отримання необхідних даних при проведенні мінерально-сировинної політики в поточному 
режимі. Як видається, сюди слід віднести, в першу чергу, структуризацію за призначенням 
(якістю), «ступенем стратегічності», а також за можливістю забезпечення мінеральною сировиною 
стратегічно важливих об’єктів споживання за критеріями «достатність-недостатність» і 
«доступність-недоступність» [3, 5 та ін.]. 

В основу структуризації СВКК за якістю можна покласти їх приналежність до певних СВК 
і, в кінцевому рахунку, участь в конкретних виробничих процесах. З цим заходом пов’язані 
дослідження щодо розстановки СВКК за «ступенем стратегічності». При цьому, як видається, 
необхідно окремо структурувати за цією ознакою дві різні за участю в виробничому процесі групи 
СВКК, які можна позначити як «основні» й «допоміжні». Крім того, резонно виділити групу 
«особливо важливих СВКК» (нафта, нафтопродукти, вода та ін.), без якої неможливо обійтися 
державі в критичні періоди її життєдіяльності (війна, природна або техногенна катастрофа і т.п.). 
Можна припустити, що структуризація за цими ознаками також важлива для остаточного 
оформлення «Переліку СВКК». 

При структуризації СВКК за ознакою «достатність-недостатність» головне – їх 
позиціонування за «ступенем дефіцитності», що важливо для розуміння стану власної мінерально-
сировинної бази (МСБ) і пов’язаних з цим заходів, що коректують, а також як вихідних даних для 
формування та функціонування збалансованого Держрезерву. 

В процесі структуризації по «можливості забезпечення» необхідно врахувати історичний досвід і 
дослідження, які свідчать про те. що реалізація необхідного рівня забезпеченості мінеральними ресурсами 
будь-якої країни світу знаходиться в залежності від ряду об’єктивних факторів: 

• властивості підконтрольного геологічного простору; 
• поточного стану МСБ і МСК; 
• поточного стану мінерально-сировинної складової «Держрезерву»; 
• положення в транснаціональній системі економічних зв’язків; 
• кон’юнктури світового ринку; 
• валютно-фінансових можливостей; 
• особливостей геополітичного простору; 
• поточного стану міжнародних відносин; 
• можливості подолання контрольних фільтрів ряду міжнародних організацій (наприклад 

МАГАТЕ, щодо ядерно-енергетичних мінеральних ресурсів та ін.). 
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Зрозуміло, що «структуризація» (дослідження в різних аспектах), як метод, містить в собі 
багатопланові можливості, і наведені тут приклади – це лише частина необхідних заходів. У процесі 
вирішення проблеми «СМР» стосовно до конкретних умов напевно будуть виникати численні 
специфічні питання і пов’язана з ними потреба в такого роду дослідженнях. 

Узагальнюючи вищевикладене підкреслимо такі моменти: 
• «Виділення» і «структуризація» СВКК – важливі заходи у вирішенні проблеми 

«Стратегічні мінеральні ресурси».  
• «Виділення СВКК» – це заходи, що складають у сукупності одне з 4-х головних завдань 

щодо реалізації проблеми СМР в цілому [6]: формування цілевизначного документа 
загальнодержавного значення – «Переліку СВКК». 

• Заходи по «структуризації СВКК», будучи частиною заходів різних завдань, не є 
самодостатніми для позначення чітко окресленого самостійного завдання. 

• Розглянуті заходи, за своєю суттю, носять дослідницький (науково-аналітичний) характер, 
де ключове поняття – «стратегічність». 

• Процедурний характер розглянутих заходів (особливо «Виділення СВКК») не викликає 
сумнівів. 
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УДК 553.045 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАПУ ВИКОРИСТАННЯ НАДР ЗАЛІЗОРУДНИХ 
РОДОВИЩ КРИВБАСУ ЗА РЕСУРСНИМИ ТА ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИМИ 

ПОКАЗНИКАМИ 
Плотніков О.В.1, д. геол. н., професор, magnetit@meta.ua;  
Курило М.М.2, к. геол. н., доцент, kurilo@mail.univ.kiev.ua;  

Кошарна С.К.2, аспірант, sofiia.kosharna@ukr.net,  
1 – Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг, Україна,  

2 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна 
Розглядаються проблеми процесів виснаження надр на прикладі залізорудних родовищ Кривбасу. Об’єктами 

вивчення обрано родовища Кривбасу різних промислових типів, для яких максимально проявляються ознаки окремих 
стадій освоєння та виснаження надр. Валявкинське родовище магнетитових залізистих кварцитів характеризується 
інтенсифікацією обсягів видобутку і небезпечних змін геологічного середовища. Кар’єр Південний із запасами раніше 
втрачених багатих руд має більшість ознак етапу виснаження із пролонгацією видобутку в ускладнених 
гірничотехнічних умовах. Співставляються еколого-геологічні та геолого-економічні показники інтенсивної 
експлуатації родовищ корисних копалин.  

ESTIMATION OF THE EXPLORATION AND MINING STAGE  
FOR IRON ORE DEPOSITS OF KRYVBAS REGION 

Plotnikov O.1, Dr. Sci. (Geol.), Prof., magnetit@meta.ua;  
Kurylo M.2, Cand. Sci. (Geol.), Assoc. Prof., kurilo@mail.univ.kiev.ua  
Kosharna S.2, researcher of scientific degree, sofiia.kosharna@ukr.net 

1 – Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine, magnetit@meta.ua;  
2 – National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, kurilo@mail.univ.kiev.ua 

The problems of underground exhaustion processes on the example of iron ore deposits of Kryvbas are studied. As 
objects Kryvbas deposits of different geological and mining types were selected. These ones are with the most evident signs of 
intensive development and exhaustion of mineral resources. Valyavkinske BIF deposit is characterized by extraction 
intensification and dangerous changes of geological environment. The Pivdennyi Quarry with reserves of previously lost rich 
ores has most of exhaustion phase signs with prolongation of extraction in complicated mining conditions. The ecological-
geological and geological-economic indicators of intensive exploitation of mineral deposits are compared.  

Вступ. Гірничовидобувні регіони України внаслідок тривалого використання мінерально-
сировинної бази зараз є об’єктами прояву процесів виснаження надр, що проявляються у 
погіршенні якості корисних копалин, ускладненні гірничо-геологічних умов експлуатації, 
техногенних змінах геологічного середовища. В роботі [1] авторами визначені етапи освоєння 
надр та характерні зміни економічних та екологічних показників стану мінерально-сировинної 
бази. Визначення ступеня освоєння та виснаження для окремих регіонів  пропонується проводити 
за комплексом показників: співвідношення прогнозних і перспективних ресурсів до запасів, 
підготовлених до освоєння; витрати на охорону навколишнього середовища; стійкість 
геологічного середовища; показники техногенних змін геологічного середовища та асиміляційного 
потенціалу. За співвідношенням запропонованих показників виділяють: І – етап геологічного 
вивчення надр; ІІ – етап інтенсивного використання; ІІІ – етап виснаження.  

Аналіз останніх досліджень та виділення невирішених раніше проблем. Геолого-
екологічні та геолого-економічні проблеми інтенсивного освоєння надр гірничовидобувних 
регіонів є досить актуальними, і досліджуються в роботах Рудька Г.І., Яковлева Е.О., Коржнева 
М.М., але як правило розглядаються окремо екологічна та економічна складова. В монографіях [2–
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3] розглянуто ресурсний потенціал геологічного середовища та екологічна безпека 
техноприродних геосистем, викладені методологічні аспекти впливу інтенсивного використання 
надр на геологічне і суміжне середовище гірничовидобувних районів. В роботі [4] викладено 
концептуальні засади реструктуризації мінерально-сировинної бази України та її інформаційного 
забезпечення на рівні організації системи моніторингу мінерально-сировинних ресурсів і стану 
навколишнього середовища. В перелічених роботах об’єктом досліджень є крупні промислові 
регіони, які мають тривалу історію розвитку гірничодобувного комплексу. Об’єктом даного 
дослідження обрано Валявкинське родовище та запаси багатих руд кар’єру Південний, які є 
прикладами інтенсивного розвитку небезпечних змін геологічного середовища.  

Цілі статті. В роботі пропонується визначення етапів використання надр на прикладі 
залізорудних родовищ Кривбасу із використанням геолого-економічних та екологічних 
показників.  

Викладення основного матеріалу. Об’єктами вивчення обрано родовища Кривбасу різних 
промислових типів, для яких максимально проявляються ознаки окремих стадій освоєння та 
виснаження надр: 

1) Валявкинське родовище магнетитових залізистих кварцитів характеризується 
інтенсифікацією обсягів видобутку і небезпечних змін геологічного середовища; 

2) Кар’єр Південний із запасами раніше втрачених багатих руд має більшість ознак етапу 
виснаження із пролонгацією видобутку в ускладнених гірничо-технічних умовах.  

Валявкинське родовище розробляється з 1972 року, зараз – ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» кар’єром № 3. Валявкинське родовище магнетитових залізистих кварцитів розташоване в 
південній частині Криворізького залізорудного басейну  на відстані 8–10 км на південь від центру 
м. Кривого Рога. В геолого-структурному відношенні родовище розташоване в південній частині 
Криворізько-Кременчуцької шовної зони УЩ і приурочене до західного крила Західно-Інгулецької 
синкліналі. В геологічній будові родовища приймає участь стратифікований комплекс 
метаосадових порід криворізької серії і осадових відкладів кайнозою. Нестратифіковані утворення 
на родовищі представлені діабазовою дайкою неопротерозойського дайкового комплексу габро-
діабазів (βPR3). 

В межах родовища основною корисною копалиною є магнетитові різновиди кварцитів 
четвертого (ІV) залізистого горизонту, супутньо видобуваються окислені кварцити і джеспіліти 
четвертого (ІV), п’ятого (V) і шостого (VІ) залізистих горизонтів. 

Перший комплекс оціночних показників для визначення етапів виснаження надр – геолого-
економічний (ресурсний). Прослідкувавши статистичні особливості змін параметрів 
досліджуваних родовищ із плином часу (з моменту початку їх розробки донині), був відмічений 
ряд закономірностей, характерних для описаних раніше етапів інтенсивного використання та 
виснаження надр. 

Ресурсну базу Валявкинському родовищі складають магнетитові та окислені кварцити. За 
темпами відпрацювання перших, в межах кар’єрного поля, відмічається достатньо різке 
зменшення кількості запасів за перші 30 років експлуатації, що змінилися планомірними темпами 
розробки, які тим не менш, щорічно зменшують обсяги підрахованих балансових запасів на кілька 
десятків мільйонів тон. За умови продовження робіт такими темпами, без суттєвих перевищень 
середнього показника – 14,2 млн т/рік, обсяги корисної копалини будуть вичерпані за 24 роки.  

В основі даного прогнозу також лежить від’ємна динаміка коефіцієнту можливих приростів 
запасів корисної копалини, яка фіксується починаючи з 2012 року. Планомірний же приріст, що 
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відбувався до цього, обґрунтовується дорозвідкою, яка мала місце на ліцензійній площі, але поза 
проектним контуром кар’єру.  

Зміна співвідношень розвіданих запасів із попередньо розвіданими протягом 

етапу інтенсивного використання Валявкинського родовища

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1966 1971 1980 1987 2012 2013 2014 2015 2016

Рік

С
п

ів
в

ід
н

о
ш

е
н

н
я
 р

о
зв

ід
а
н

и
х
 

за
п

а
с
ів

 д
о

 п
о

п
е
р

е
д

н
ь

о
 

р
о

зв
ід

а
н

и
х

 
Рис. 1. Зміна коефіцієнту можливого приросту запасів корисної копалини за період 

експлуатації Валявкинського родовища 
 

Означений прогнозний часовий проміжок можливої експлуатації може бути подовжений за 
рахунок обсягів окислених кварцитів, запаси яких на 2016 рік оцінювалися у 727,2 млн т, але 
промислове значення яких сильно залежить від технологічних і кон’юнктурних факторів. 

Наступним параметром, який яскраво ілюструє етапну приналежність родовища є зміни у 
стійкості його геологічного середовища. Відомо, що ще на етапах геологічного вивчення була 
встановлена характерна сильна тріщинуватість гірського масиву родовища (особливо 4 і 5-их 
горизонтів), тобто геологічне середовище уже не було розраховане на потужний та довготривалий 
вплив без суттєвих наслідків. Нинішня ситуація це повністю підтверджує, оскільки внаслідок 
інтенсивного видобування масив став відрізнятися високим рівнем порушеності порід. На 
родовищі відбувається повне поглинання промивальних рідин, і регулярне обвалення стінок 
свердловин, що не може не відображатися на робочому процесі.  

Враховуючи означене, а також складність геологічної будови та наявність рудних покладів 
із мінливими потужностями, але відносно витриманої якості, родовище відносять до 2-ої групи. 
Аналіз змін розмірів та глибин родовища за весь час розробки та експлуатації також зазнав деяких 
змін (табл. 1). 

Таблиця 1 
Зміни розмірів та глибин родовища за весь час розробки та експлуатації 

Рік Глибина, м По поверхні По дну кар’єра 
Довжина Ширина Довжина Ширина 

1969 
291–505,4 

2350 1800–2000 2000 200–700 
1999 2200 1800 600–650 100–1300 
2016 2200 1450 800–1000 350–300 
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Кар’єр Південний є специфічним об’єктом прояву процесів виснаження надр, який 
детально вивчений і розроблявся тривалий період. Підземна розробка покладів багатих залізних 
руд проводилася в 50 роках минулого століття. Кар’єром «Південний» видобували раніше втрачені 
багаті залізні руди, які першочергово були відпрацьовані підземним засобом. З 2001 році кар’єр 
було передано до складу шахтоуправління з підземного видобутку руди КДГМК «Криворіжсталь», 
нині ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Видобуток мартитових та гематит-мартитових руд в межах родовища здійснювало 
шахтоуправління з підземного видобутку руди. Гірничі роботи проводились в на глибині 
горизонтів 955–1045 м. Проектна річна потужність по видобутку руди складає 250 тис. т. 
Протяжність наявного кар’єру – 1300 м, ширина – 700 м, глибина – 150 м (горизонт -84). Після 
видобутку частини втрачених руд, у 2015–2016 рр. було прийняте рішення щодо віднесення решти 
об’ємів корисної копалини до позабалансових через недоцільність її подальшої розробки, В 
теперишній час інший надрокористувач, планує продовжити видобуток даного виду руди із 
вмістом Feзаг = 54 %.  

Корисна копалина в межах кар’єру представлена раніше втраченими або залишеними у 
надрах при підземному способі розробки родовища багатими залізними рудами п’ятого 
залізистого горизонту саксаганської світи з мінімальним вмістом заліза 48 %. Розповсюдження 
багатих залізних руд має вкрай неоднорідний характер. Видобувні підземні гірничі роботи 
проводились методом поверхового обвалення виробленого простору, внаслідок чого в зоні 
зрушення розвинуті процеси просідання та зсуву порід, що локалізовані як в місцях 
безпосереднього видобутку корисної копалини, так і у висячому боці рудних покладів. 
Характерним є суттєве «просідання» глибини залягання верхнього контакту залізистого горизонту, 
що відрізняється від глибини залягання при первинній розробці. В результаті, у висячому боці 
рудних покладів розвинуті смуги воронок обвалювання, тераси просідання і тріщини висотою до 
5–10 м, а у лежачому боці утворилась зона зсувів по напластуванню, у якій приконтактова 
сланцева товща зсунута по напрямку падіння рудних покладів. Великий об’єм глинистого 
матеріалу призводить до значного зменшення вмісту заліза в сировині. За складністю геологічної 
будови і витриманістю якісних показників корисної копалини ділянка запасів п’ятого залізистого 
горизонту була віднесена до родовищ надскладної геологічної будови 4-ої групи відповідно 
Класифікації запасів і ресурсів. 

Специфікою даного об’єкту є безпосередня робота із наслідками системних валових 
обвалень породного масиву, які мали місце протягом періоду розробки родовища підземних 
способом, що призвело до збільшення експлуатаційних витрат до 40 %. І як наслідок, вагомий 
відсоток багатих руд не був видобутий, оскільки технічно це було неможливо. 

Незважаючи на те, що Південний кар’єр представляє інтерес не лише можливістю 
видобутку раніше втрачених руд, але і наявністю бідних залізних руд, можливість отримання 
якісної аглоруди суттєво збільшує стимул займатися розробкою саме перших. Так, за 40 років з 
моменту введення кар’єру у експлуатацію обсяги багатих руд зменшилися у кілька десятків раз, 
що свідчить про тривалі інтенсивні роботи у цьому напрямку протягом усього часу. За останні 
роки відношення підприємств до можливості безпосереднього видобутку цієї руди було дещо 
неоднозначне. Проте, за умови реалізації бізнес-плану можливої розробки, представленого ТОВ 
«Рудомайн» робота по видобутку цих руд, незважаючи на їх мінімальну залишкову кількість, буде 
тривати найближчі 14 років.  

Неможливість пролонгації даного часового проміжку пов’язується із фактично нульовими 
значеннями коефіцієнту можливого приросту запасів, який фіксується на родовищі. Даний факт 
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пояснюється чіткою прив’язкою до колишніх підземних виробок, що нівелює можливість 
збільшення визначених коефіцієнтів та, відповідно, життєвого циклу об’єкту. 

На досліджуваному родовищі також фіксуються зміни у стійкості геологічного середовища. 
Скельні вміщуючі породи ще до початку розробки характеризувалися достатньо інтенсивною 
тріщинуватістю, в подальшому з кожним роком в процесі розробки родовища, в них утворювалося 
все більше техногенних тріщин. Дані зміни були спровоковані раніше проведеною підземною 
розробкою, а на сьогоднішній день це є причиною дуже швидкої інфільтрації атмосферних опадів 
по всій площі кар’єру, що також впливає на хід гірничих робіт.  

Стан асиміляційного потенціалу територій досліджуваних родовищ також  зазнав суттєвих 
змін. Так, техногенні ландшафти навколо Валявкинського родовища, основними елементами якого 
є зона обвалення шахти Валявко-Північна, відсутність ґрунтового покриву, сильне забруднення 
«збережених ділянок» скельними породами та іншими техногенними відходами, активне 
запилювання повітряного середовища – вже не підпорядковуються тим об’ємам порушеності 
навколишнього середовища, які здатні самовідновитися природним шляхом. Так само, як і зміни 
рельєфу земної поверхні обумовлені веденням розробки кар’єру Південний та пов’язаних з цим 
відвалоутворень, воронкоутворень та інших явищ. 

Висновки. Приналежність досліджуваних об’єктів до різних стадій освоєння надр наведена 
на рис. 2. 

 
Рис. 2. Приналежність досліджуваних об’єктів до різних стадій освоєння надр 

Цифрами позначено основні етапи освоєння родовищ корисних копалин: 
1 – геолого-зйомочні роботи, 2 – пошукові та пошуково-оціночні роботи, 3 – розвідка 
родовищ корисних копалин, 4 – проектування гірничодобувного підприємства, 5 –

 будівництво підприємства, 6–7 – нарощування обсягів видобування корисних копалин, 8–9 – 
період стабільного максимального видобутку; 10 – зменшення обсягів видобутку та 

вичерпання запасів корисних копалин; 11 – припинення видобувної діяльності, ліквідаційні 
роботи або консервація; 12 – освоєння техногенних родовищ; 13 – альтернативне 

використання техногенних об’єктів 

Валявкинське родовище 

Карєр Південний 
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Валявкинське родовище на сьогоднішній день знаходиться на етапі інтенсивного 
використання. Про це свідчать: 

 різке зменшення кількості запасів на родовищі; 
 від’ємна динаміка коефіцієнту можливих приростів запасів корисної копалини за 

останні роки; 
 суттєві зміни у стійкості геологічного середовища родовища та його околиць; 
 перевищення об’ємів порушеності навколишнього середовища, які здатні 

самовідновитися природним шляхом  
Південний кар’єр, в свою чергу, є унікальним за своєю природою, віднесений до етапу 

виснаження надр, він все ще передбачує подальшу розробку. Приналежність об’єкту до 
означеного етапу обґрунтовується не лише суттєвим зменшенням багатих руд, але і відчутними 
змінами у стійкості геологічного середовища на об’єкті, що і без того має підвищений рівень 
складності, нульовими значеннями коефіцієнтів можливого приросту запасів та так само, як і на 
Валявкинському родовищі, перевищенням можливостей асиміляційного потенціалу.  

Можливість пролонгації промислової розробки спричинена двома факторами, перший з 
яких обумовлений високими якісними характеристиками руди, другий – можливістю відкритого 
способу відпрацювання. І оскільки на етапі інтенсивного використання та виснаження, саме 
екологічні показники можуть виступити граничними умовами для скорочення видобутку, 
спричинити передчасне припинення експлуатації, шляхом повної консервації, нами вважається 
доцільним аналіз стану навколишнього середовища не лише у безпосередній близькості до 
гірничих об’єктів, але і всього району, частину впливу на який справляють і досліджувані 
родовища.  
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1 – Криворізький національний університет, Кривий Ріг, Україна,  

2 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 
Вивчено основні критерії комплексного освоєння залізорудних родовищ Кривбасу: 1) кількість, якість та 

концентрація основних та супутніх корисних копалин у родовищах, 2) гірничотехнічні та технологічні умови 
видобутку, економічні та екологічні умови експлуатації родовищ. Найбільші залізорудні родовища Кривбасу були 
оцінені, щоб визначити промислове значення супутніх корисних копалин, які характеризуються високим ступенем 
геологічного, технічного та економічного вивчення. Основними сприятливими геолого-економічними умовами 
комплексного розвитку родовищ є великі кількості розвіданих запасів та наявність промислової, зокрема, енергетичної 
та транспортної інфраструктури. Негативними факторами вартості запасів є кон’юнктура ринку сировини, зокрема, 
відсутність попиту на продукцію даної якості; екологічні ризики в процесі розробки, умови землекористування та інші 
екологічні компоненти. 

GEOLOGICAL AND ECONOMIC FACTORS OF COMMERCIAL 
SIGNIFICANCE FOR ASSOCIATED MINERALS WITHIN IRON ORE 

KRYVBAS DEPOSITS  
Plotnikov O.1, Dr. Sci. (Geol.), Prof., magnetit@meta.ua;  

Kurylo M.2, Cand. Sci. (Geol.), Assoc. Prof., kurilo@mail.univ.kiev.ua  
1 – Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine, magnetit@meta.ua 

2 – National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, kurilo@mail.univ.kiev.ua 
Main criteria of complex development of Krivbas iron ore deposits were studied: 1) quantity, quality and 

concentration of main reserves and related minerals in deposits, 2) mining technical and technological conditions of 
development, geographical, economic and environmental operating conditions of deposit’s exploration. Largest iron ore 
deposits of Krivbas were had been evaluated to define commercial significance of associated minerals. They are characterized 
by high degree of geological, technical and economic study. Main favorable geological and economic conditions of sustainable 
complex development of deposits are large proven estimated reserves and availability of industrial particularly energy and 
transport infrastructure. Negative factor for value of associated mineral’s reserves are market of mineral resources, in 
particular, demand for products of this quality; environmental risks in development of mineral resources, land use and other 
environmental components. 

Гірничодобувний регіон Кривбасу є територією з надзвичайною концентрацією підприємств 
гірничо-металургійного комплексу і відповідним техногенним навантаженням. Геологічні передумови 
розвитку цієї території зумовили величезні масштаби комплексного освоєння надр, в першу чергу родовищ 
рудних і нерудних корисних копалин. Оскільки металічні корисні копалини відрізняються від більшості 
нерудних (особливо будівельних матеріалів) більшою ліквідністю і вартістю одиниці видобутої сировини, 
головним корисним компонентом на родовищах є метал. Комплексність освоєння об’єктів використання 
надр Кривбасу пов’язана в першу чергу з некондиційними рудами, вміщуючими і розкривними породами 
залізорудних родовищ та спільнозалягаючими корисними копалинами.  

Промислова цінність родовища будь-якої корисної копалини в кінцевому рахунку визначається 
співвідношенням прибутків і витрат, з якими пов’язані видобуток і реалізація мінеральної сировини. 
Вирішуючи питання про доцільність отримання дозвільних документів на право освоєння родовища 
інвестор має розрахувати всі витрати, пов’язані з виробництвом продукції, і порівняти їх з доходами, які 
можна буде отримати від її реалізації. При цьому треба зважити на те, що деякі найважливіші вихідні дані 
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для розрахунків (запаси, вміст цінних компонентів тощо) являють собою отримані під час розвідки 
родовища приблизні оцінки невідомих дійсних величин. Першорядне значення має аналіз впливу на 
економіку освоєння родовища його природних характеристик, можливих помилок їх оцінки і вплив 
помилок на економічні показники. Зважаючи на те, що гірниче виробництво є технологічно 
консервативним, головний  прибуток від діяльності підприємства формується за рахунок об’єктивних природних 
факторів, які визначаються гірничо-геологічними  і географо-економічними умовами родовищ.   

Залізисті кварцити в наш час є основними джерелами залізорудної сировини в Україні, що 
отримується шляхом їх збагачення в залізорудний концентрат. Але всі вище перелічені чинники 
промислової цінності природних родовищ і техногенних об’єктів, які утворились в результаті розробки 
перших, не залишились незмінними протягом всього тривалого часу їх експлуатації. Розглядати питання 
комплексного освоєння природних і техногенних родовищ Кривбасу необхідно з врахуванням часових 
періодів їх експлуатації. На початку розробки названих об’єктів планувалась масштабна реалізація заходів 
комплексного освоєння, яка передбачала максимальне використання ресурсів надр і мінімізацію відходів. 
Протягом розробки родовищ, особливо в сучасних період, істотно змінились не лише гірничо-геологічні і 
техніко-технологічні передумови відпрацювання родовищ, але й економічні фактори.  

В даному дослідженні проаналізовано стан комплексного освоєння природних і техногенних 
об’єктів Кривбасу на початку їх відпрацювання та в сучасних період. Геолого-економічні передумови 
комплексного освоєння природних і техногенних об’єктів Кривбасу на початку їх відпрацювання 
проаналізовано за даними роботи [2], сучасні особливості освоєння техногенних родовищ Кривбасу 
охарактеризовано за авторськими даними та використанням результатів досліджень узагальнених в роботі 
[1]. 

Геолого-економічні передумови комплексного освоєння природних і техногенних об’єктів 
Кривбасу на початку їх відпрацювання 

Основними сприятливими геолого-економічними умовами раціонального комплексного 
використання ресурсів родовищ, що розробляються є великі розвідані та оцінені запаси, а також досить 
висока якість всіх різновидів і типів неокислених (магнетитових) та окислених (мартит- гематитових) 
залізистих кварцитів, а також супутніх видобувних корисних копалин; сприятливі гірничо-геологічні та 
гідрогеологічні умови залягання всіх вказаних корисних копалин для ведення селективної відкритої 
комплексної розробки; наявність крупних гірничо-збагачувальних підприємств з механізованими на 
сучасному рівні кар’єрами, потужним технічно оснащеним найновішим обладнанням, автоматизованими 
дробарними, збагачувальними, агломераційними фабриками і фабриками окомкування з розвиненим 
внутрішньозаводським транспортом, потужним енергосиловим господарством та рядом допоміжних 
ремонтно-механічних, ливарних та інших виробництв. В попередні періоди вважалось, що майже на всіх 
гірничозбагачувальних комбінатах (ГЗК) низька рентабельність виробництва може бути значно підвищена 
за рахунок комплексного використання наявних крупних резервів мінерально-сировинних  ресурсів. За 
даними техніко-економічних розрахунків, проектними і фактичними даними комплексне використання 
мінерально-сировинних ресурсів забезпечувало найбільш раціональне використання надр та земельних 
ділянок; використання для забезпечення зростаючого попиту господарства великих обсягів супутніх видів 
нерудної сировини; високий рівень концентрації і комбінування виробництва за рахунок створення 
спільного чи сполученого виробництва для переробки супутніх корисних копали та відходів збагачення в 
єдиній технологічній лінії; значне підвищення валової продукції (на 20–50 %, нерідко на 100 % і більше) та 
номенклатури товарної (в кілька разів) на діючих гірничих підприємствах без суттєвого розширення 
виробничих площ; високу ефективність капітальних вкладень в розширення гірничих підприємств із 
значними питомими капітальними витратами на супутню продукцію; зменшення витрат на складування 
шламових відходів збагачення та витрат на утримання відвального господарства; суттєве зменшення площ, 
що відводяться під шламосховища та відвали, а також більш раціональне використання земельних ділянок; 
зниження транспортних витрат за рахунок переводу підприємств, що використовують привозну сировину, 
на місцеві його види [2]. 
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Комплексне використання мінеральних ресурсів на діючих гірничих підприємствах було важливим 
джерелом розширення мінерально-сировинної бази, перш за все промисловості будівельних матеріалів, при 
мінімальних додаткових капіталовкладеннях. При цьому досягалась більш ефективна структура 
капіталовкладень, оскільки збільшення виробничої потужності шляхом реконструкції і розширення діючих 
підприємств більш рентабельно, ніж будівництво нових. Підготовка ж нових мінерально-сировинних баз є 
досить складним та тривалим процесом, що потребує значних витрат праці і матеріальних засобів. Тільки 
на розвідку одного середнього за розмірами родовища, проектування та будівництво на ньому 
гірничодобувного підприємства необхідно не менше 6-7 років. Незважаючи на вказані досить сприятливі 
геолого-економічні умови та високу господарську ефективність, фактичний стан комплексного 
використання супутніх рудних та нерудних корисних копалин на залізорудних гірничо-збагачувальних 
комбінатах не відповідав запланованим масштабам. 

Ресурси супутніх нерудних корисних копалин досить різноманітні, в їх складі налічується більше 10 
видів сировини: сланців і безрудних кварцитів; некондиційних залізистих кварцитів (Feм менше 10 %); 
гранітів, мігматитів та гнейсів; амфіболітів; талькових сланців; суглинків лесовидних; червоно-бурих глин; 
вапняків; мергелів, глин та ін.. Найбільшу групу становлять нерудні будівельні матеріали, придатні для 
виготовлення будівельного та дорожнього щебеню, що об`єднують в своєму складі сланці та безрудні 
кварцити, некондиційні залізисті кварцити, амфіболіти, граніти, мігматити та гнейси. Сланці  безрудних 
кварцитах розвинені майже на всіх родовищах. 

Треба відзначити, що нерудна сировина вивчалась відповідно до діючих на той час стандартів, які 
змінювались дотепер декілька разів. Так, згідно з чинними нормативними вимогами та стандартами того 
часу щебінь вміщуючих скальних порід вважався придатний для виготовлення армованого та неармованого 
бетону, облаштування баластного шару внутрішньо-заводських залізничних шляхів, будівництва 
автомобільних доріг, штучних насипів під фундамент та для зворотних засипок. При цьому бетон, 
виготовлений на щебені  із кварцитів і будівельних пісків із шламових відходів збагачення, має міцність на 
9 % більше і витрату цементу на 5 % нижче в порівнянні з бетоном на гранітному щебені. Вміщуючі 
скельні породи із кар’єрів ГЗК могли перероблятись в будівельний щебінь по технологічним схемам, що 
використовують типові проекти підприємств нерудних будівельних матеріалів. Технологія виробництва 
щебеню із даних порід передбачала використання серійного промислового обладнання. Цінною вторинною 
сировиною для промислового використання вважалися шламові відходи збагачення, що являли  собою 
штучний кварцово-залізистий пісок, що утворюється в результаті подрібнення та магнітного збагачення 
залізистих кварцитів. За складом та фізико-механічними властивостями вони придатні для широкого 
використання в шляхобудівництві та промисловості будівельних матеріалів.  

Сучасні особливості комплексного освоєння залізорудних і техногенних родовищ Кривбасу 
В сучасний період комплексне використання надр розглядається як важливий напрямок 

ефективного ведення гірничодобувного бізнесу, але динамічність гірничотехнічних і економічних факторів 
може спричинити втрату промислової цінності таких об’єктів використання надр. 

Першим прикладом розглянемо результати геолого-економічної оцінки відвалів скельних порід 
розкриву одного з залізорудних родовищ Кривбасу, яка передбачалась для використання в якості щебеневої 
сировини. Доцільність виробництва щебеневої сировини визначається наступними факторами: наявністю 
виробничих потужностей, потребами в даному виді сировини, можливістю транспортування, собівартістю 
виробництва і, в решті решт, вартістю самих запасів. Важливим критерієм промислової цінності супутніх і 
спільнозалягаючих корисних копалин Кривбасу є показники якості мінеральної сировини, які оцінювались 
в багатьох випадках ще за радянських часів. З того часу відбулись певні зміни в чинних стандартах та 
технічних умовах підприємств, які спричинили втрату вартості частини запасів супутніх корисних копалин 
через невідповідність технічним вимогам.  

Крім цього, видобування названих корисних копалин, виробництво продукції, яку неможливо 
реалізувати призводить до масштабного селективного складування сировини, відвалоутворення та 
відчуження значних площ родючих земель.  
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Таким чином, зміна зовнішніх економічних та гірничотехнічних умов розробки залізорудних 
родовищ спричиняє необхідність і доцільність проведення геолого-економічної переоцінки супутніх і 
спільнозалягаючих корисних копалин відповідно до сучасних вимог ринку і раціонального 
природокористування.  

Петрівське залізорудне родовище розташоване в 1–2 км на південний захід від районного центру 
селища Петрове Кіровоградської області та в 30 км на північний захід від Центрального гірничо-
збагачувального комбінату, сировинною базою якого воно є. У I987–1991 рр. Криворізькою ГРЕ була 
виконана детальна розвідка пухких і скельних розкривних порід родовища, якими встановлено, що породи 
скельного розкриву (мігматити біотит-плагіоклазові кіровоградського комплексу, гнейси плагіоклаз-
біотитові родіонівської світи і гнейси плагіоклаз-амфібол-біотитові зеленорiченської світи) придатні для 
виробництва щебеню. За сумарною питомою активністю радіонуклідів чисті (без пегматитових дайок) 
мігматити південно-західної частини родовища були віднесені до першого класу гірських порід. Гнейси 
зеленоріченської свити можуть бути віднесені до другого класу будівельних матеріалів, а гнейси 
родіонівської світи – до третього і четвертого класу. Після проведення переоцінки родовища в 1990–2000-х рр. 
до балансових запасів зі всього комплексу кристалічних порід віднесені тільки мігматити. В останнє п’ятиріччя 
була проведена переоцінка запасів порід скельного розкриття Петрівського родовища (в тому числі і 
заскладованих), яка дозволяє визначити промислову цінність супутніх корисних копалин даної ділянки надр.  

Для визначення найбільш ефективного варіанту освоєння родовища використані порівняльні методи 
оцінки із використанням декількох варіантів розробки, які відрізнялись наступними умовами: 

1. Варіант, який передбачав розробку основної і супутньої корисної копалини із запланованим 
будівництвом комплексу із виробництва щебеню; 

2. Варіант розробки родовища в умовах складування розкривних порід; 
3. Варіант, який розглядав розробку виключно основної корисної копалини. 
Перелічені варіанти мали однакові вихідні дані щодо запасів корисних копалин і були  відмінними у 

вихідних даних щодо техніко-економічних рішень їх освоєння.  
Порівняння техніко-економічних розрахунків варіантів розробки Петрівського родовища з проектом 

будівництва щебеневого комплексу та без нього свідчать про недоцільність освоєння скельних розкривних 
порід родовища. Вартість запасів щебеневої сировини (мігматитів) має від’ємні вартісні показники і 
суттєво погіршують ефективність розробки родовища. 

Порівняння техніко-економічних розрахунків варіантів розробки Петрівського родовища з проектом 
будівництва щебеневого комплексу та без нього свідчать про недоцільність освоєння скельних розкривних 
порід Петрівського родовища. Спостерігається значне зростання витратної частини – капіталовкладень, 
сумарних експлуатаційних витрат, повної собівартості за весь термін освоєння. Вартість запасів щебеневої 
сировини (мігматитів) має від’ємні вартісні показники.  

Оцінка вартості запасів основної корисної копалини родовища в умовах складування щебеневої 
сировини або її переробка на товарну продукцію дала змогу зробити наступні висновки: 

1. Діючі підприємства регіону з виробництва щебеню при існуючій сировинній базі мають на 
наступні десятиріччя практично необмежені можливості для розвитку. 

2. Частка використання скельних розкривних порід гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу 
для виробництва щебеню є незначною і складає по окремих ГЗК від 0,1 до 2 %. Майже вся вироблена 
щебенева сировина використовується для власних потреб. Практично сировинна база значна, але відсутній 
ринок збуту. Підприємства регіону скорочують виробництво щебеню порівняно з аналогічним періодом 
минулих років. 

3. Порівняння техніко-економічних розрахунків варіантів розробки Петрівського родовища з 
проектом будівництва щебеневого комплексу та без нього свідчать про недоцільність освоєння скельних 
розкривних порід Петрівського родовища. Виходячи з вище наведених розрахунків вартість запасів 
щебеневої сировини (мігматитів) має від’ємні вартісні показники; 

4. Окреме складування видобутих супутніх корисних копалин призведе до: 
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 безповоротної втрати 140 га особливо цінних орних земель. Втрати сільськогосподарського 
виробництва внаслідок відчуження земель складуть понад 14 млн грн; 

 зменшення вартості запасів основної корисної копалини – залізистих кварцитів; 
 загальні втрати природокористування за діючими нормативними актами складуть понад 69 

млн грн. 
Це один з прикладів втрати промислового значення супутніх і спільнозалягаючих корисних копалин 

на залізорудних родовищах, які в даний час, як правило, складуються в окремих відвалах, створюючи 
додаткові негативні впливи на компоненти довкілля. 

Викладене вище дозволяє зробити наступні висновки: 
1. Наведені характеристики освоєння залізорудних родовищ Кривбасу свідчать про великі 

можливості комплексного освоєння надр, які базуються на найбільш повному і раціональному 
використанні наявних ресурсів в межах певної ділянки надр. В першу чергу це стосується супутнього 
використання нерудної сировини (будівельних матеріалів) та розробки відходів гірничо-збагачувального 
виробництва. 

2. Доцільність і раціональність певних видів комплексного освоєння надр визначається за 
результатами геолого-економічної оцінки, яку проводять із врахуванням раціонального використання 
інших видів природного середовища. 

3. Комплексне використання мінеральних ресурсів на початкових етапах (в 1970–80-х рр.) 
покращувало техніко-економічні показники роботи гірничодобувних підприємств, в основному за рахунок 
збільшення об’єму виробництва та номенклатури товарної продукції. 

4. В умовах сучасних ринкових умов господарювання промислове значення об’єктів 
користування надрами, в тому числі і техногенних родовищ, визначається не тільки якісними і 
кількісними, але й вартісними характеристиками запасів корисних копалин. Промислове значення 
техногенних об’єктів повинно визначатись з врахуванням всіх геологічних, гірничотехнічних, 
технологічних і екологічних критеріїв і із врахуванням раціонального використання інших видів 
природного середовища, в тому числі: 

 вартість запасів природних і техногенних родовищ залежить від кон’юнктури ринку даної 
мінеральної сировини, зокрема, наявність попиту на продукцію даної якості; 

 екологічних наслідків не тільки у галузі використання надр, але й земель і інших складових 
довкілля. 

 економічної ефективності розробки основної корисної копалини родовища (основного 
виробництва гірничого підприємства); 

 наявності технічних і технологічних рішень для ефективного освоєння сировини. 
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МЕТОДИ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНДИЦІЙНИХ ЗНАЧЕНЬ Кп, Кпр ТА Кнг ЗА 
ДАНИМИ ГДС, ДОСЛІДЖЕНЬ КЕРНУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАННЯ 

ДЛЯ ГЕО 
Наливайко Н.І., natalia_belash@ukr.net, Нефф Т.І., neff.tat@gmail.com,  

Довганич А.В., dovt@meta.ua,  
ДП «УКРНАУКАГЕОЦЕНТР» м. Полтава, Україна 

У даній статті розглянуті методи обґрунтування кондиційних значень пористості, проникності, 
нафтогазонасиченості порід-колекторів за результатами аналізу геолого-геофізичних даних та висвітлені їх 
можливості і умови застосування. 

METHODS OF SUBSTANTIATION OF CONDENSATION VALUES OF Кп, 
Кпр AND Кнг FOR THE DATA OF GEW, CORE RESEARCH DATA AND TEST 

RESULTS FOR GEЕ  
Nalyvayko N., natalia_belash@ukr.net, Neff T., neff.tat@gmail.com,  

Dovganich A., dovt@meta.ua,  
State Enterprise «UKRNAUKAGEOCENTER», Poltava, Ukraine 

In this article, methods of substantiating conditional values of porosity, permeability, oil and gas saturation of rock-
collectors are analyzed based on the results of analysis of geological and geophysical data and their capabilities and application 
conditions are clarified. 

Дочірнє підприємство  НАК «Надра України»  «УКРНАУКАГЕОЦЕНТР», як 
спеціалізоване геологорозвідувальне підприємство, бере свій відлік з 1936 року, коли розпочалися 
перші цілеспрямовані роботи на пошуки нафти та газу в східній частині України, що увінчалося 
нафтовим фонтаном з свердловини № 2 на горі Золотуха біля м. Ромни Сумської області. І таким 
чином був відкритий Східний нафтогазоносний регіон  – нині найбільший  по запасах та 
видобутку ВВ.  

У витоках відкриття, як  першої нафти, та і перших родовищ ВВ:  Радченківського 
нафтогазового в межах Полтавської та Шебелинського газового – Харківської областей, стояли 
геологорозвідники нашого підприємства. За майже 80–річний досвід виконання робіт по Геолого-
економічній  оцінці  родовищ вуглеводнів та перспективних на нафту та газ площ накопичений 
неоціненний досвід їх виконання і фактичний фондовий та первинний геолого-геофізичний 
матеріал, що зібраний і знаходиться на підприємстві. 

Розвиток геологічної та нафтовидобувної галузі в Україні тісно пов’язаний з 
впровадженням сучасних методів обробки та аналізу геолого-промислових матеріалів, що значно 
підвищує надійність отриманих даних на всіх стадіях геологорозвідувальних та видобувних робіт, 
а відповідність запроваджених методик світовим стандартам сприяє залученню інвестицій в 
нафтогазовий комплекс держави. 

На даний час одним з найактуальніших питань є побудова геолого-технологічних моделей 
родовищ нафти і газу України, адже від достовірності їх побудови залежатиме подальше вивчення 
та розробка. Необхідно відмітити, що при виконанні геолого-економічної оцінки родовищ будь 
якої складності, в силу своєї специфіки виділяються три основні складові: обґрунтування 
підрахункових параметрів за даними ГДС (геофізичні дослідження свердловин), обґрунтування 
геологічної моделі та техніко-економічна оцінка коефіцієнтів вуглеводневилучення. 
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В даній доповіді зроблено акцент на методику обґрунтування кондиційних значень 
пористості, проникності та нафтогазонасиченості, які визначаються з врахуванням комплексу 
геофізичних досліджень свердловин, даних досліджень керну та результатів випробування 
свердловин. 

 Виділення порід колекторів при підрахунку запасів виконується за результатами 
всебічного аналізу наявних геологo-геофізичних даних по об’єкту досліджень продуктивних 
відкладів певної стратиграфічної належності. 

Для кожного геологічного об’єкта існують граничні значення параметрів, які розділяють 
породи на колектори та неколектори: Кпр, Кп, Кнг та інші. 

Граничні значення параметрів встановлюються кореляційним та статистичним методами 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Метод 

обґрунтування 
граничних 

значень 
параметрів 

Параметри, які пов’язані 
з колекторськими 
властивостями: 

Кп, Кпр, ΔIγ, ΔT, αпс, ΔInγ 
ηпрод та інші. 

Параметри, пов’язані з 
характером насичення: 

ρп, Рн, Кнг 
 

Особливості 
застосування методу  

обґрунтування 
граничних значень 

Кореляційний 
(петрофізич-

ний) 

Петрофізичні залежності 
«керн-керн», 

«керн-геофізика» між 
параметрами Кп

к, Кпр
к, 

Кпр
еф, Кзв

к, Кп
еф, Кгл

к , ΔIγ., 
αпс та інш. 

Петрофізичні 
залежності Кп=f(Кзв), 

Кпр=f(Кзв), 
Кп

еф= f(Кп
від) 

Реалізується на 
начальної стадії 

розвідки родовища з 
детальним вивченням 
кернового матеріалу. 

Статистичний Розподіли («сухо-
приплив»), («колектор-

неколектор»), 
зіставлення параметрів 

(«геофізика»-«геофізика) 
«геофізика-

випробування» 

Розподіли «продукт-
вода» за результатами 
ГДС та випробування; 
зіставлення параметрів 
«геофізика-геофізика», 

«геофізика 
випробування» 

Найбільш ефективний 
при накопиченні 

значного масиву даних 
ГДС та результатів 

випробування пластів. 

При кореляційному методі аналізуються петрофізичні зв’язки між колекторськими та 
геофізичними параметрами Кпр, Кп, Сгл, ΔIγ, ΔT, αпс, ΔInγ, Кнг та інші. 

Статистичний метод базується на основі сумісного аналізу даних ГДС, лабораторних 
досліджень керну, результатів випробування в відкритому стовбурі або при перфорації в 
обсадженій свердловині, за результатами якого будуються статистичні розподіли досліджуваних 
параметрів (Кп, Кпр і т.д). 

На початковій стадії розвідки родовища успішно реалізується кореляційний метод, який 
потребує детального вивчення кернового матеріалу для створення петрофізичної основи кількісної 
інтерпретації ГДС, яка виконується при підрахунку запасів вуглеводнів під час проектування та 
розробки покладів. Ця основа ґрунтується на результатах лабораторних вимірювань окремих 
параметрів на зразках порід для встановлення залежностей типу «керн–керн», «керн–ГДС». 

Для побудови надійних петрофізичних залежностей необхідно досліджувати керн з 
кожного виділеного літотипу чи підрахункового об’єкта в кількості не менше 32 зразків з 
найширшим діапазоном зміни ФЄВ останніх, які відібрані із свердловин, рівномірно розміщених 
по площі. 

267



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

З метою підвищення інформативності й комплексності лабораторних досліджень та 
раціонального використання керна необхідно передбачити виконання на одному й тому ж зразку 
найповнішого обсягу літолого-петрофізичних, геохімічних та інших видів досліджень. 

У найелементарнішому варіанті для вирішення обґрунтування граничних значень 
користуються визначеннями абсолютної проникності, відкритої пористості, вагової глинистості, 
карбонатності. 

Для більш ретельного аналізу петрофізичних параметрів пропонується: 
- визначення ефективної проникності по газу; 
- визначення змочуваності порід; 
- визначення залишкового водонасичення , залишкового газонасичення; 
- визначення ефективної пористості; 
- визначення мінералогічної густини; 
- вимірювання електричних параметрів (ρвп, Рп, Рн ) 
- вимірювання акустичних параметрів повздовжніх хвиль; 
- вивчення порометричної характеристики порід та інш. 
Важливім є контроль достовірності лабораторних досліджень кернового матеріалу, який 

дозволяє уникнути системних похибок при визначенні петрофізичних параметрів. При цьому 
контрольна вибірка зразків повинна мати не менше 75 % результатів визначень параметрів, які не 
перевищують відносну похибку, регламентовану в нормативних документах, інші результати не 
повинні перевищувати цей допуск більше ніж у два рази. Контрольну вибірку формують обсягом 
3 % від загальної кількості досліджених зразків. 
Попередньому визначенню за даними кореляційного методу підлягає кондиційна межа 
проникності за результатами співставлення фазової проникності від абсолютної (рис. 1). На 
графіку спостерігається границя , яка розділяє дані на дві зони, в яких спостерігається різний 
характер зв’язку між параметрами. Зона лінійного зв’язку відповідає колектору, інша зона з 
порушенням лінійного зв’язку та різким зменшенням ефективної проникності до самих низьких 
значень відповідає неколектору. За цією границею визначається граничне значення абсолютної 
проникності. В подальшому розглядається зв’язок між коефіцієнтами проникності і пористості, за 
якім можлива кількісна оцінка граничних параметрів Кп або Кпр, при визначенні одного з них 
іншим незалежним способом (рис. 2). Також важливим є кореляційний зв’язок залишкової 
водонасиченості від пористості, за яким можлива оцінка граничного значення Кнг. (рис. 3). 
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Рис. 1 Зв’язок ефективної 

проникності від абсолютної для 
піщано-глинистих відкладів 

Рис. 2. Співставлення коефіцієнтів проникності 
та пористості для піщано-глинистих порід  

 

 
Рис. 3. Зв’язок  між коефіцієнтами пористості та  залишкового водонасичення 
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За визначеними лабораторним шляхом значеннями залишкової водонасиченості Кзв і 
пористості, розраховується величина ефективної пористості Кп

еф. Залежність Кп
еф=f(Кп

від) 
використовується для встановлення коефіцієнта нафтогазонасиченості в зоні межового 
насичення.Статистичний метод даних реалізується побудовою інтегральних розподілів (кумулят) 
пористості Кп або іншого геофізичного параметру (αпс, ΔIγ, ΔInγ і інш. ) для двох класів – для 
колекторів та неколекторів,що визначені за результатами ГДС та випробування. 

Необхідно відмітити, що кількості інтервалів випробування в більшості випадків 
недостатньо для формування значимих за об’ємом класів. Крім того, як правило ,при випробуванні 
одним об’єктом  декількох неоднорідних за ГДС пластів, складно визначити які із пластів дійсно 
дали приплив флюїду, особливо якщо пласти-колектори мають невисокі колекторські властивості. 
Зазвичай приплив відносять до пластів з найкращими фільтраційно-ємнісними властивостями. З 
іншого боку, об’єкти з невеликими дебітами і низькими колекторськими властивостями можуть 
бути віднесені до безперспективних, без проведення в свердловині робіт по інтенсифікації 
припливів. Неотримання припливів із пластів з високими колекторськими властивостями 
пов’язано з застосуванням при бурінні технологічних домішок, які впливають на фільтраційні 
властивості присвердловинної зони пласта. 

Аналогічна процедура виконується для визначення статистичним методом граничних 
значень параметрів, що відповідають за характер насичення - Рн, Кнг. Класи складаються із пластів-
колекторів з різним характером насичення «продукт»-«вода», який встановлюється за 
результатами випробувань або за геофізичними даними. 

Варіантом оцінки граничних значень як синтез кореляційного та статистичного методу з 
використанням результатів випробувань являється співставлення значень Кп або інших 
геофізичних параметрів, що відповідають інтервалу випробувань, з коефіцієнтом питомої 
продуктивності порід ηпрод (ηпрод=Q/∆p·hеф, Q – дебіт, отриманий при випробуванні свердловини, 
∆p – депресія, при якій виконувалось випробування, hеф – ефективна товщина інтервалу 
випробування). Граничне значення питомої продуктивності ηпрод визначається шляхом 
співставлення величини ηпрод з рентабельним дебітом газу. 

Коефіцієнт питомої продуктивності враховує властивості порового середовища, властивості 
флюїду, який його насичує та залежить від величини проникності. 

Обґрунтування граничних значень параметрів колектора статистичним методом завжди 
достовірніше, так як вин базуються на статистичній обробці даних, які безпосередньо 
підтверджують наявність колекторів, при чому, цю інформацію отримують в реальних 
свердловинах певного родовища, а не в моделюючих умовах. 

Як кореляційний, так і статистичний методи мають свої переваги та обмеження, обумовлені 
станом вивчення родовища, особливостями геологічної будови, об’ємом фактичних даних, їх 
змістом та якістю. Доцільно дуже ретельно аналізувати вхідні та вихідні дані, оптимально 
використовувати обидва метода відповідно до умов, іноді комбінувати їх між собою. Тому дуже 
важливий професійний рівень спеціалістів, які виконують цю роботу, а також можливості 
інструментарію (програмного забезпечення) задіяного для аналізу. Сучасні програмні комплекси, 
такі як Petrel, Techlog дозволяють оперативно з високою ефективністю накопичувати, зберігати, 
обробляти та аналізувати великі об’єми різнотипних даних. 

Достовірне встановлення межі кондиційних параметрів (коефіцієнтів пористості, 
проникності та нафтогазонасиченості ) надзвичайно важливе – за ними здійснюється розподіл 
перспективного розрізу на ущільнені породи й породи-колектори, водоносні та продуктивні 
колектори. Від достовірності визначення цих параметрів залежить надійність оцінки загальних і 
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балансових запасів і ГЕО-1 (геолого-економічна оцінка) окремих покладів. При відсутності 
достатнього об’єму досліджуваного кернового матеріалу для ГЕО-3 можуть бути використані 
петрофізичні залежності та граничні значення підрахункових параметрів за аналогією з сусідніми 
родовищами, котрі мають подібні геолого-тектонічні умови залягання. Ці дані приймаються як 
умовні з подальшим вивченням та уточненням на досліджуваному родовищі. 

По мірі накопичення результатів ГДС, результатів випробувань, гідродинамічних 
досліджень та іншої геолого-геофізичної інформації, отриманої в процесі буріння та дослідження 
свердловин, граничні значення Кпр, Кп, Кнг уточнюються, при цьому наближуються до мінімізації 
неузгоджень, які можуть спостерігатися на попередніх стадіях вивчення родовища, що забезпечує 
максимальну достовірність виділення в розрізі колекторів. 

Підсумовуючи описане вище, можна з впевненістю стверджувати, що від повноти та якості 
даних первинної геологічної інформації залежатиме достовірність визначення граничних значень 
підрахункових параметрів, ступінь вивченості покладів, а також кількісна оцінка запасів нафти, 
газу, конденсату.  

Для досягнення цієї мети необхідно:  
 на нових площах та вже відкритих родовищах обов’язково проводити відбір керна та 

обсяги робіт з лабораторного аналізу кернового матеріалу, відповідно до нормативних документів, 
з залученням сучасних методів та апаратури досліджень керну в моделях пластових умов, що 
необхідно для достовірного обґрунтовування кондиційних значень підрахункових параметрів в 
комплексі з промислово-геофізичними методами та результатами випробувань;  

 удосконалювати технологію буріння для зменшення впливу промивної рідини на 
пласти-колектори; 

 виконувати повний комплекс промислово-геофізичних досліджень свердловин;  
 випробування перспективних об’єктів проводити відокремлено, враховуючі 

літолого-петрофізичні та фільтраційно-ємнісні особливості продуктивних пластів; 
 використовувати для аналізу фактичних даних сучасне багатофункціональне 

програмне забезпечення, яке дає більше можливостей для аналізу, дозволяє підвищити 
ефективність обробки даних та скоротити терміни виконання. 

Література 
1. Вендельштейн Б.Ю., Золоева Г.М и др. Геофизические методы изучения подсчетных 

параметров при определении запасов нефти и газа. – М.: Недра, 1985. – 248 с. 
2. Латышова М.Г., Дьяконова Т.Ф., Цирульников В.П. Достоверность геофизической и 

геологической информации при подсчёте запасов нефти и газа. – М.: «Недра», 1986. – 121 с. 
3. Добрынин В.М и др. Интерпретация результатов геофизических исследований 

нефтяних и газових скважин. Справочник. – М.: «Недра», 1988. – 476 с. 

271



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

УДК 550.8+551.44+911.9 

ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ СПЕЛЕОРЕСУРСІВ 
Коржик В.П., к. геог. н., с. наук. с., vpkorzhyk@gmail.com, 

Національний природний парк «Хотинський», Чернівці, Україна 
Спелеоресурси як природно-економічна категорія потребують розробки концепцій, методології та методик 

оцінювання їх фізичних запасів та загальної інтегральної економічної оцінки. Нині їх розробка знаходиться на 
початкових стадіях. Розробка нормативно-таксових оціночних документів розпочата автором ще у 1995 році. 
Оцінюванню у фізичній формі та вартості підлягають підземні порожнини, карстові води, підземна атмосфера, донні 
відклади, новоутворення, біота. Особливо стоїть оцінка естетичного компонента. Подаються приклади оцінки 
новоутворень об’єктів природно-заповідного фонду. Інтегральна оцінка спелеоресурсів кожної печери надасть 
можливість визначити роль спелеоресурсів у природно-ресурсному потенціалі кожного регіону. 

Ключові слова: підземні порожнини, спелеоресурси, оцінка. 

TO THE ECONOMIC ESTIMATION OF SPELEORESOURCES 
Korzhyk V., Cand. Sci. (Geogr.), Senior fellow, vpkorzhyk@gmail.com, 

National park «Khotynskiy», Chernivtsi, Ukraine. 
Speleoresources as a natural-economic category require the development of concepts, methodologies and methods for 

evaluating their physical stock and overall integrated economic assessment. Currently, their development is in the initial stages. 
The development of normative-tax assessment documents was started by the author in 1995. The assessment in the physical 
form and cost of cavities, karst waters, underground atmosphere, bottom sediments, neoplasms, biota must be realized. 
Especially is worth the estimating of aesthetic component. Examples of the assessment of newly formed objects of the nature 
reserve fund are given. Integral estimation of speleo-resources of each cave will provide an opportunity to determine the role of 
speleoresources in the all natural resource potential of each region. 

Key words: underground cavities, speleoresources, estimation. 

До спелеоресурсів, на нашу думку [1–4], слід відносити компоненти підземних порожнин, 
що існують об’єктивно, мають матеріальних носіїв і утилітарну сутність та цінність. В якості 
таких виступають: – власне об’єми порожнин; – гірські породи – відклади, що вміщують в собі 
порожнини і визначають багато спелеологічних характеристик та екологічних показників; – 
підземна атмосфера з притаманним кожній порожнині газовим складом, рівнем іонізації та 
температурою повітря; – карстові та інші підземні води у всіх агрегатних станах; – донні відклади 
та новоутворення автохтонної та аллохтонної генези; – біота. У зв’язку із зростанням 
антропогенного навантаження методологічно доцільно виділяти в якості компонента антропогенні 
відклади та новоутворення (в т.ч. різноманітне технічне, органічно «вписане» обладнання 
освоюваних печер). В якості нематеріальних, специфічних видів спелеоресурсів можна вважати ті, 
що сприймаються суб’єктивно: естетичні, інформаційні, сакральні тощо. 

Для отримання спелеоресурсами правового статусу як об’єкту економічних та юридичних 
відносин (таких, що мають водні, повітряні, земельні, рослинні, тваринні, корисні копалини), а 
також власності (державної, комунальної, колективної чи приватної), необхідне введення їх у 
економіко-правове поле природокористування. Досі в Україні несистемні прецеденти траплялись у 
разі надання окремих печер для здійснення спелеотуристичного відвідування при отриманні 
гірничого відводу чи договорів тимчасової оренди (печери «Оптимістична», «Кристалічна», 
«Млинки», «Червона», «Еміне Баір Хасар»). 

Отримання належного статусу неминуче стикається із законодавчо-нормативними та 
економічними аспектами, серед яких першочерговим є повна відсутність вартісної оцінки ресурсів 
печер. Усі проблеми охорони підземних порожнин як цінних природних утворень, в т.ч. 
включених до природно-заповідного фонду, також повністю «замикаються» на відсутності 

272

mailto:vpkorzhyk@gmail.com
mailto:vpkorzhyk@gmail.com


 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

методик оцінки та нарахування збитків за пошкодження чи знищення елементів підземного 
середовища. 

Тому метою цієї публікації є висвітлення підходів до концептуальної розробки методик 
економічної оцінки спелеоресурсів і їх юридичної легалізації. 

Основна частина. Автор з середини 80-х рр. XX ст. розвиває новий напрямок спелеології – 
спелеоресурсознавство [1, 3] як прикладний у спелеології, об’єктом і предметом дослідження 
якого є теорія і практика різнобічного використання ресурсів природних печер та штучних 
порожнин. Ця галузь спелеології допоможе створити теоретико-методичний фундамент 
оптимізації спелеоресурсокористування і ввести спелеоресурси до розряду повноцінних 
традиційних ресурсів сучасного природно-антропогенного середовища. 

Важливою складовою завдань дієвої охорони і використання спелеоресурсів є проблема 
застосування економічних важелів у прийнятті управлінських рішень. Тривалий час цей аспект 
ресурсоуправління детермінувався відсутністю будь-яких оціночно-нормативних документів, що 
«виключало» спелеоресурси з числа інших повноцінних, і створювало негативні прецеденти 
повного руйнування деяких спелеооб’єктів без наступних правоохоронних наслідків відплати. 
Нами (Коржик, 1992, 1994) ініціювалось питання розробки відповідних методично-нормативних 
документів з цього приводу, які, за нашою ініціативою, потім в доволі редукованому варіанті 
частково набули юридичної чинності [5]. 

Оскільки у спелеовикористанні юридично-економічні традиції відсутні, то для розробки 
розрахункової бази необхідно застосовувати експертно-волюнтаристський підхід. Він полягає в 
тому, що кожний з компонентів і елементів підземного середовища оцінюється з позицій його 
загальних запасів, утилітарної цінності, можливостей регенерації чи її відсутності, естетичної 
компоненти. У кожному конкретному випадку, з огляду на унікальність кожної підземної 
порожнини, рівні оцінки можуть коливатись у певних розумних межах. 

Загальна оцінка спелеоресурсів кожної конкретної порожнини (печери) повинна 
здійснюватись за оціночною вартістю кожного з компонентів та елементів підземного середовища. 
Лише після цього з’являється можливість зваженого рішення про пріоритетність того чи іншого 
виду використання і розробки стратегії її використання для тих чи інших потреб. До уваги слід 
обов’язково брати ступінь відновлюваності чи невідновлюваності цих компонентів. Якщо у 
вадозній стадії розвитку печери відновлюваними, з певними припущеннями, є запаси карстових 
вод, повітря у його параметрах, то запаси біоти у вигляді троглофілів і троглобіонтів коливаються 
в залежності від обставин місця і часу, змін екістичних чинників. Запаси ж печерних відкладів 
(деколи корисних копалин) та вміщуючих порожнину мас гірських порід практично невідновні. Це 
ж стосується й новоутворень (сталактитів, сталагмітів, сталагнатів, натічних кір, різноманітних 
кристалічних агрегатів), більшість з яких є реліктами і свідками минувших спелеокарстових подій. 
Отже, слід застосовувати різні шкали та оціночні підходи. 

Нарешті, оцінку запасів слід здійснювати у матеріальному та економічному виді, Це 
важливо з огляду на динаміку цін на кожний реальний чи потенційний матеріальний компонент, а 
також для усвідомлення кожним не-спелеологом ваги спелеоресурсів у загальній вартості 
природно-ресурсного потенціалу кожного з адміністративних регіонів. 

Оцінка розмірів підземної порожнини здійснюється за результатами топозйомки в будь-
якому виді: інструментальному, напівінструментальному, окомірному (при невеликих розмірах). 
Розміри, внутрішня морфологія печери, характер залягання, доступність є базовими для 
визначення ступеня наповненості її іншими матеріальними компонентами – повітрям, водами, 
відкладами, новоутвореннями, тобто їх ресурсами. 
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Для оцінки підземних (карстових) вод використовуються прийняті у практиці методики 
фізичної оцінки запасів підземних вод, з урахуванням ступеня динаміки, мінералізації та ролі у 
функціонуванні підземної порожнини; в разі розвантаженням на поверхню карстовими джерелами 
– їх роль у живленні поверхневих водойм. 

Оцінка запасів підземного повітря може здійснюватись за вільним від інших компонентів 
підземним простором. Наукову та прагматичну цікавість становлять газовий склад повітря, його 
температура, іонізація, радіаційний фон, циркуляція та часові зміни параметрів, інші параметри за 
необхідністю. Концепція вартісної оцінки підземного повітря у його показниках поки що 
невідпрацьована. 

Фізична оцінка запасів донних відкладів здійснюється за результатами шурфування та 
визначення механіко-мінералогічного складу мас. Економічна оцінка здійснюється по аналогії з 
оцінками, що застосовуються для корисних копалин. 

Оцінка запасів біоти (приблизна) здійснюється за результатами моніторингу стану 
популяцій кожного з виявлених видів організмів. Вартісна оцінка застосовується відповідно до 
діючих методик по оцінці збитків, що наносяться за знищення живих організмів. Практично всі 
вони є рідкісними і занесені до Міжнародних та Українських списків раритетних видів, що 
підлягають посиленій охороні. 

Оцінка запасів новоутворень, особливо естетично привабливих, є специфічним процесом, 
У більшості випадків їх утилітарно-матеріальна цінність може бути мізерною, проте найбільша 
цінність полягає у сфері ідеалістично-ментального сприйняття людиною підземного простору у 
всій його красі. З цих позицій естетична оцінка може проводитись волюнтаристсько-експертним 
(бальним) методом, із застосуванням коефіцієнтів збільшення ціни за невідновність, рідкісність, 
роль у формуванні підземних композицій та інші додаткові естетичні параметри. 

Абсолютно не підлягають бальній і вартісній оцінці неутилітарні характеристики печер: 
загально-естетичні, інформаційні, сакральні, езотеричні, психо-емоційні та т.п., унікальність яких 
історично визначалась багатьма чинниками і підтримується усталеними традиціями та трендом 
змін ментальності населення і рекреантів. 

Після конкретних оцінок здійснюється загальна вартісна оцінки спелеоресурсів як окремої 
порожнини, так природного чи адміністративного регіону (регіональний спелеопотенціал). Тому 
неодмінно постає питання необхідності обліку (кадастр і банки даних), нормування, юридичних 
засад використання, створення спеціальних організаційних структур спелеовикористання (або 
координації дій). 

Першим кроком для розвитку спелеокарстознавства у практичній площині стали розроблені 
автором «Такси для обчислення розмірів шкоди, заподіяної територіям та об’єктам природно-
заповідного фонду внаслідок пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та 
гідрологічних об’єктів» [5], де реалізовувались конкретні пропозиції. Наприклад, для карстово-
спелеологічних об’єктів оцінювалась шкода, заподіяна внаслідок знищення сталактитів, 
сталагмітів (за 1см) у розмірі 2.5 мінімальних заробітних плат (МЗП) за ті, що зростають, і 3.5 
МЗП за ті, що припинили зростання (релікти). Натічні кори (за один квадратний дециметр площі) 
оцінювались у 2 МЗП для зростаючих і 3 за реліктові. Відповідним чином оцінювались водно-
карбонатні утворення, гіпсові кристали, друзи, монокристали різного мінерального та фізичного 
стану, пошкодження стін написами, знищення археологічних та остеологічних решток. Окремо 
оцінювалось забруднення печер (механічне, хімічне, бактеріологічне, термальне, радіаційне). 
Оцінка поширювалась й на поверхневі карстово-спелеологічні утворення, геологічні та 
гідрологічні об’єкти. На превеликий жаль, автором пропонувались значно жорсткіші економічні 
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санкції, проте через некомпетентність посадових осіб, які готували ці постанови, розмір і об’єм 
такс були непомірно занижені. 

Не зважаючи на цю прикрість, цю методику можна брати за основу для оцінки хоча б 
деякої частини новоутворень. Важливо, що з’явилась можливість провести (обмежену) оцінку 
спелеоресурсів кожної з печер і визначити спелеоресурсний потенціал регіону в контексті 
регіональної оцінки природно-ресурсного потенціалу та вибору стратегії регіонального 
природокористування; застосовувати у інспекторській діяльності механізм економічного впливу 
на правопорушників шляхом визначення суми збитків і виставлення позовів; визначати 
економічну складову в загально-інтегративній оцінці кожної з печер; визначати об’єми 
спелеоресурсовідновлюючих та спелеоресурсопідтримуючих заходів в структурі бюджету 
конкретного спелеокористування. На жаль, методична частина вказаних такс в процесі підготовки 
вищезгаданих Постанов Кабміну України, з огляду на недостатньо лаконічний, як для такого роду 
документів, характер (9 сторінок) була упущена, а тому практичне застосування такс у сфері 
практичної охорони зустрічається з чималими юридичними труднощами. 

Нині спелеовикористання в Україні в більшості обмежується розвитком організованого 
спелеотуризму. Тому у нечисленних публікаціях, де здійснюються спроби оцінки печер для 
туристичного використання (Бейдик О.О., 2001, та інші), є намагання розробити якісь прийнятні 
методики. Придатність печер до туристського використання визначається методом бальної оцінки 
компонентів, вибраних за уподобою авторів, при цьому вибірка предметів оцінювання та шкали 
часто різняться за кількістю і показниками, які в будь-якому випадку є суб’єктивними. Наприклад, 
оцінка природно-заповідного фонду (Оп) здійснюється в % від максимально можливого показника 
по Україні (25 %) і при розрахунках відіграє другорядну роль [4]. Оцінка спелеоресурсів (навіть в 
межах ПЗФ) взагалі здійснюється інтуїтивно і у виконанні неспеціалістів (не-спелеологів) віддає 
певним містицизмом. Саме тому необхідно розібратись з поняттям спелеоресурсів, предметом і 
методичними підходами їх оцінювання. 

Висновки. Ступінь обгрунтованості пропозицій по використанню печер для тих чи інших 
утилітарних потреб залежить від багатьох чинників, у першу чергу стану наукової вивченості 
проблеми. Зокрема, першочерговим кроком є оцінювання і класифікування печер за потенційними 
можливостями використання тих чи інших видів спелеоресурсів. Наступними кроками - 
визначення критеріїв та параметрів навантаження на спелеосистему (тобто «пропускну» здатність 
печери в межах дотримання печерного гомеостазу); - виявлення ступеня альтернативності тих чи 
інших видів експлуатації; - розвиток і вдосконалення уяв та знань про механізм використання 
конкретного виду ресурсу. 

Крім фізичного та ментального змісту поняття спелеоресурсів включає й історико-
економічний аспект, оскільки тіла природи перетворюються на ресурси у випадках виникнення у 
них потреб з боку людини і залучення в процес використання. З огляду на економічні засади 
оптимізації спелеовикористання, важливою науково-організаційною проблемою є економічна 
оцінка спелеоресурсів. За основу може бути творчо використана Такса..., Додаток 11 [5], 
розроблена автором для оцінювання шкоди за псування спелеоресурсів. В разі успішного 
завершення таких досліджень створюються можливості для вдосконалення оцінки природно-
ресурсного потенціалу як кожної з підземних порожнин, так і України в цілому. Здається, для 
деяких «печерних» регіонів (Поділля, Буковина, Карпати, Крим) в структурі природно-ресурсного 
потенціалу спелеологічні посідатимуть провідну роль. 

275



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

Література 
1. Коржик В.П. Теоретические основы спелеоресурсоведения / Совещание «Практическое 

использование пещер гипсового карста и их охрана в свете задач основных направлений развития 
народного хозяйства». Тез. докл. – Пермь, 1987. – С. 31–34. 

2. Коржик В.П., Минькевич И.И. К вопросу оценки спелеоресурсного потенциала 
карстовых полостей // Научн.-техн. совещание «Комплексные исследования недр Западного Урала 
– путь ускоренного развития народного хозяйства региона». Тез. докл. – Пермь , 1988. – С. 79–80. 

3. Коржик В.П. Карст і печери Буковини. Проблеми моніторингу, охорони і використання. – 
Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – 304 с. 

4. Коржик В.П. До оцінки спелеоресурсного потенціалу / Матеріали Всеукраїнської наук.-
практ. конфер. «Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в 
Україні». – Миколаїв, 2013. – С. 112–115. 

5. Постанова Кабміну України від 03.06.1995 р. № 239 «Про такси для обчислення розмірів 
шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України». Додаток 
11 «Такса для обчислення розмірів шкоди, заподіяної територіям та об’єктам природно-
заповідного фонду внаслідок пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та 
гідрологічних об’єктів». 

 

 

276



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

   

 
СЕКЦІЯ 4 

 
 
 
 

ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 
НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 
МЕХАНІЗМ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ І 

ОПОДАТКУВАННЯ КОРИСТУВАННЯ 
НАДРАМИ, ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ 

 
 

 

277



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

УДК 347.51 

ПРОБЛЕМИ ПОШИРЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
НА ПІДЗЕМНИЙ ПРОСТІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Кірін Р.С., д. юрид. н., доцент, професор, kirinr@ukr.net,  
 Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса, Україна 

У статті розглядаються проблеми поширення права власності на підземний простір земельної ділянки. 
Аналізуються норми земельного, надрового, будівельного та цивільного законодавства, які надають право 
землевласникам використовувати надра для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд. 
Пропонується обмежити право використання підземної частини наземної будівлі глибиною закладання її фундаменту. 

PROBLEMS OF DISSEMINATING OF PROPERTY RIGHTS ON 
UNDERGROUND SPACE OF LAND PLOTS 

Kirin R., Dr. Sci. (Jur.), Assoc. Prof., Prof., kirinr@ukr.net,  
National University «Odessa Academy of Law», Odessa, Ukraine 

The article deals with problems of disseminating of property rights on the underground space of land plots. The norms 
of land, subterranean, building and civil legislation, which give the right to landowners of use subsoil for the construction of 
residential, industrial and other structures, are analyzed. In the article it is proposed to restrict the right of using the 
underground part of the building till the depth of laying its foundation. 

Вступ. Серед проблем надроземельних відносин й досі актуальним залишається питання 
правового режиму простору (ділянки надр), що знаходиться під поверхнею земельної ділянки. 
Земельний (далі – ЗК) (п.3 ст. 79) та Цивільний (далі – ЦК) (п.3 ст. 373) кодекси України закріпили 
відповідні, ідентичні положення, а саме - право власності на земельну ділянку розповсюджується 
(ЗК, поширюється – ЦК) на простір, що знаходиться (ЗК, є – ЦК) під поверхнею ділянки на 
глибину (ЗК, глибиною – ЦК), необхідну (ЗК, яка необхідна – ЦК) для зведення житлових, 
виробничих та інших будівель і споруд 

Уявляється, що ключовим питанням є розкриття поняття «глибина простору, що 
знаходиться під поверхнею земельної ділянки, необхідна для зведення житлових, виробничих та 
інших будівель і споруд». Тобто йдеться про необхідність комплексного аналізу норм не тільки 
надрового та земельного, а й цивільного та будівельного законодавства. 

Витоки вирішення даної проблеми, на мою думку, мають спиратися на наступні положення: 
1) власник земельної ділянки може використовувати на свій розсуд все, що знаходиться під 
поверхнею цієї ділянки, якщо інше не встановлено законом та якщо це не порушує прав інших 
осіб (п.5 ст.373 ЦК); 2) власники земельних ділянок та землекористувачі (якщо інше не 
передбачено законом або договором), мають право використовувати у встановленому порядку для 
власних потреб корисні властивості землі (п.1 ст. 90, п.1 ст. 95 ЗК); 3) право власності на землю - 
це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками (ст. 78 ЗК); 4) право 
власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар (п.2 ст. 79 
ЗК); 5) власники земельних ділянок мають право споруджувати жилі будинки, виробничі та інші 
будівлі і споруди (п. д ст.90 ЗК); 6) власники земельних ділянок і землекористувачі зобов’язані 
своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування 
дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому 
законом (п. д ст. 91 та п. д ст. 96 ЗК) [1]. 
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Якщо правовий режим земель, наданих для користування надрами з геологічною чи 
гірничою метою, досліджувався неодноразово [2, 3], то низка проблем користування ділянками 
землі та надр у будівельних відносинах перебуває лише у постановчій стадії. 

Розуміючи, що в Україні накопичилася низка проблем, які стримують комплексне освоєння 
підземного простору та які лежать у площині технічного регулювання, І.В. Ігнатенко. акцентує 
увагу на відсутності нормативно-технічних вимог та законодавчих актів щодо спорудження 
значної кількості об’єктів [4]. Натомість О.О. Сурілова пропонує для їх вирішення внести зміни в 
Кодекс України про надра (далі – КпН) і ЗК та передбачити такий вид користування надрами, як 
«будівництво наземних споруд і будівель», доповнити перелік підземних споруд і будівель, для 
будівництва яких надра надаються у користування [5]. 

Виклад основного матеріалу. Перша проблема полягає у визначенні юридичних меж 
об’єктів надроземельних правовідносин, розв’язання якої дозволило б дати однозначну відповідь 
при наявних варіаціях видів природокористування, а саме: 1) об’єкти землекористування; 2) 
об’єкти надрокористування при користуванні землею; 3) об’єкти землекористування при 
користуванні надрами; 4) об’єкти надрокористування [6]. 

При цьому до першої та останньої груп об’єктів питань майже не виникає, в той час як 
спільне земленадрокористування порушує питань більше ніж відповідей. Ґрунтуються вони на 
наявному природному зв’язку землі та надр, а також ступені їх зв’язку із межами об’єктів 
будівельних відносин. Отже при усуненні міжгалузевих прогалин надрового, земельного, 
будівельного, податкового та цивільного законодавства, слід враховувати фактичну наявність: 1) 
варіацій споруд: 1.1) підземні; 1.2) підземні з наземною частиною (підземно-наземні); 1.3) наземні 
з підземною частиною (наземно-підземні); 1.4) наземні: 2) варіацій розташування споруд: 2.1) над 
незабудованими ділянками надр; 2.2) під незабудованими земельними ділянками; 2.3) під 
забудованими земельними ділянками; 2.4) під забудованими ділянками надр. При цьому, для 
кожного об’єкту з наведених груп мають бути регламентовані механізми обов’язкової наявності, 
можливої відсутності чи різноманітних комбінацій відносно спеціального дозволу на 
користування надрами, аукціону з його продажу, ділянки надр (гірничого відводу), земельної 
ділянки та рентної плати за їх користування [7]. 

Друга проблема українського законодавства полягає в наявності колізії щодо права 
власності на земельну ділянку та на ділянку надр. Конституція України (ст. 13) проголошує і 
землю і надра об’єктами права власності Українського народу. При цьому особливості положень 
галузевого законодавства створюють неоднозначну ситуацію як в теоретичному так і у 
практичному аспектах, а саме: 

1) земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній та державній власності (п.3 
ст. 78 ЗК); 

2) право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що знаходиться над 
та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та 
інших будівель і споруд (п.3 ст. 79 ЗК); 

3) земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем 
розташування, цільовим (господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами (ст. 
14.1.74 Податкового кодексу України (далі – ПК)); 

4) надра – частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і 
простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння (ст.1 КпН); частина 
надр, надана користувачам з метою будівництва і експлуатації підземної споруди, називається 
гірничим відводом (ст. 17 КпН); 
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5) надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування 
(ст. 4 КпН); 

6) межі гірничого відводу для будівництва і експлуатації підземної споруди визначаються її 
технічними межами з урахуванням зон зсування і обвалення гірських порід, а також охоронних і 
бар’єрних ціликів, які забезпечують нормальне функціонування цієї споруди [8]; 

7) наявність обмеження права користування ділянкою надр по поверхні (горизонтальні 
межі) – межами земельної ділянки, наданої у власність чи користування (межею земельної 
ділянки, а отже і горизонтальною межею ділянки надр, що може бути використана цими 
суб’єктами, слід розглядати сукупність ліній, що утворюють замкнений контур і розмежовують 
земельні ділянки) [9].  

Слід згадати також і положення ст. 23 КпН, згідно якого землевласники і землекористувачі 
мали право без спеціальних дозволів та гірничого відводу використовувати ділянки надр в межах 
наданих їм земельних ділянок для господарських і побутових потреб. Проте, в редакції від 
08.12.2015 р. ця норма взагалі зникла, хоча у назві статті ця декларація залишилася. 

Ще більш заплутана ситуація склалася навколо положень ст. 47 КпН, згідно якої ділянки 
надр, надані для будівництва та експлуатації підземних споруд підлягають державному обліку 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці. 
Останнім таким органом до 2015 р. була Державна служба гірничого нагляду та промислової 
безпеки України (далі – Держгірпромнагляд), яку своїм розпорядженням № 1021-р від 30 вересня 
2015 р. Кабінет Міністрів України ліквідував і передав повноваження Державній службі України з 
питань праці (далі – Держпраці). В той же час, й досі чинним Положенням про Держгірпромнагляд 
(п.20), серед покладених на нього завдань, передбачено ведення державного обліку ділянок надр, 
наданих для будівництва та експлуатації підземних споруджень та інших цілей, не пов’язаних із 
видобуванням корисних копалин [10]. Натомість у Положенні про Держпраці подібне завдання 
відсутнє [11], хоча серед іншого цей орган погоджує проекти будівництва підземних споруд (п.29) 
та видає, у передбачених законодавством випадках, гірничі відводи для будівництва та 
експлуатації підземних споруд (п.30). 

Нарешті, третьою проблемою уявляється невирішеність чинним законодавством про надра 
понять «підземні споруди», «будівництво підземних споруд», «експлуатація підземних споруд». 
При дослідженні цього питання слід виходити, по-перше, з завдань і положень Державного 
класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (далі – ДК БС), серед яких зазначено забезпечення 
умов для виконання комплексу облікових функцій щодо будівельної діяльності. Крім того, ДК БС 
містить низку важливих понять, а саме: 1) об’єктами класифікації є будівлі виробничого та 
невиробничого призначення та інженерні споруди різного функціонального призначення; 2) 
споруди – це будівельні системи, пов’язані з землею, які створені з будівельних матеріалів в 
результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт; 3) інженерні споруди – це об’ємні, 
площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи. 

По-друге, необхідно враховувати спробу суміжних галузей щодо визначення поняття 
«підземна споруда». Наприклад, у законодавстві про пожежну безпеку зазначено, що підземна 
споруда – споруда зв’язку, позначка стелі якої перебуває нижче рівня планувальної позначки землі 
[12]. 

Будівельним законодавством споруда підземна розуміється як вид геотехнічного об’єкта 
(споруди), що заглиблена на всю висоту нижче позначки планування, передає навантаження на 
оточуюче ґрунтове середовище (основу) і сприймає навантаження впливу (природні, техногенні 
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тощо) за допомогою тертя чи зчеплення по всій висоті огороджувальних конструкцій (стін) і по 
підошві [13]. 

Основна проблема, на мій погляд, полягає у відсутності в нормах вітчизняного 
законодавства чіткої диференціації правових режимів будівництва підземних споруд та 
будівництва наземних споруд з підземною частиною. У першому випадку основним об’єктом 
користування виступають надра (гірничий відвід) і додатковим, а іноді й факультативним – 
земельна ділянка. Остання є основним об’єктом користування у другому випадку, а ділянка надр 
вважається додатковим хоча і обов’язковим. Проте, у будівельному аспекті, ділянка надр, 
глибиною, необхідною для зведення будівель і споруд на наявній земельній ділянці, розглядається, 
як мінімум, не менш важливим об’єктом. 

Зазвичай будівництво наземного об’єкту включає наступні етапи: вибір і розбивку 
земельної ділянки; отримання дозвільних документів; проектування; земельні роботи; 
влаштування фундаменту; зведення стін, перегородок і перекриттів; монтаж покрівлі; внутрішню і 
зовнішню обробку; благоустрій території; здачу будинку в експлуатацію. 

За термінологією будівельних норм саме фундамент розглядається як частина будівлі чи 
споруди, переважно підземна, що сприймає навантаження від споруди і передає їх на основу, 
складену ґрунтами (природну) чи штучну [14]. При цьому слід зазначити, що вказані норми 
поширюються на об’єкти цивільного та промислового призначення, в тому числі з підземними 
поверхами, підземні та заглиблені споруди, що проектуються на територіях, вільних від забудови і 
в умовах щільної забудови. 

Цікавими для подальшого правового аналізу здаються й запропоновані будівельними 
нормами визначення споруд та їх фундаментів залежно від ступеня заглиблення, а саме, споруди: 
1) підземна - вид геотехнічного об’єкта (споруди), що заглиблена на всю висоту нижче позначки 
планування і передає навантаження на оточуюче ґрунтове середовище (основу); 2) заглиблена - 
вид геотехнічного об’єкта (споруди), що заглиблена не на всю висоту; фундаменти: 3) 
малозаглиблені - фундаменти, підошва яких розташовується в межах глибини промерзання 
ґрунтів; 4) мілкого закладання - фундаменти будівель із підпіллям, цокольним чи підвальним 
поверхами; 5) заглиблені - фундаменти будівель та споруд з одним або декількома підземними 
поверхами; 6) глибокого закладання - фундаменти, які прорізають шари ґрунтів з особливими 
властивостями і передають навантаження на інженерно-геологічні елементи ґрунтової основи, які 
забезпечать вимоги до несучої здатності і деформативності фундаменту і об’єкта в цілому. 

Натомість О.Н. Тетиор за ступенем заглиблення поділяє фундаменти на: – напівзаглиблені 
(обваловані); – неглибокого закладання (звичайно не нижче 10 м від денної поверхні); – глибокого 
закладання (як правило, глибше 10 м) [15], а ПК (ст. 253.4) звільняє від сплати ренти за 
використання підземних споруд на глибині не більш як 20 метрів, збудованих відкритим способом 
без засипання або з подальшим ґрунтовим засипанням. 

При цьому факторами, які повинні враховуватися при визначенні глибини закладання 
фундаментів будівель і споруд є:  

 призначення і конструктивні особливості об’єктів, що проектуються, навантаження 
та впливи на фундаменти;  

 глибина закладання фундаментів суміжних об’єктів та прокладання інженерних 
комунікацій; 

 рельєф існуючої території забудови та рельєф після інженерної підготовки;  
 інженерно-геологічні умови ділянки будівництва;  
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 гідрогеологічні умови ділянки будівництва й можливі їх зміни у процесі будівництва 
й експлуатації об’єктів;  

 глибина сезонного промерзання ґрунтів.  
В такій ситуації одразу ж виникає питання про визначення не тільки природних а й 

правових меж у вертикалі «земельна поверхня (шари ґрунтів) – земна кора (гірничі породи)». 
Аналізуючи природні зв’язки об’єктів надроземельних відносин будемо спиратися на наявні у 
вітчизняному законодавстві дефініції щодо їх безпосереднього, родового та загального кола. 

Якщо останнім, на міжгалузевому рівні, можна вважати геологічне середовище - частину 
земної кори (гірські породи, ґрунти, донні відкладення, підземні води тощо), яка взаємодіє з 
елементами ландшафту, атмосферою та поверхневими водами і може зазнавати впливу 
техногенної діяльності [16], то безпосереднім, на рівні геологічних відносин, будуть виступати 
мінерали як однорідні тіла, що складаються з однієї речовини і є складовою частиною родового 
об’єкту гірничо-геологічних відносин, а саме гірничих порід - природних агрегатів однорідних або 
різних мінералів, утворених за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні [17], або у 
розумінні «гірські породи» - природні мінеральні агрегати, що утворюють літосферу Землі у 
вигляді самостійного геологічного тіла [18]. Безпосереднім об’єктом, на рівні гірничих відносин, у 
цій ланці виступатимуть корисні копалини - мінерали та гірські породи (природні мінеральні 
утворення органічного і неорганічного походження у надрах, на поверхні землі, у джерелах вод і 
газів, на дні водоймищ), які використовує людина у своїй діяльності. 

 Певною мірою ускладнює проблему об’єктного кола будівельно-земельних відносин 
двозначність терміну «ґрунт», який вживається у будівельних нормах, у такій редакції: ґрунт - 
гірські породи, ґрунти, техногенні утворення, що уявляють собою багатокомпонентну та 
багатообразну геологічну систему та є об’єктом інженерно-господарської діяльності людини. При 
цьому, як будівельно-гірничий родовий об’єкт, ґрунти можуть служити: 1) матеріалом основ 
будинків i споруд; 2) середовищем для розміщення в них споруд; 3) матеріалом самої споруди. 
Встановлена будівельними нормами (стандартом) класифікація розповсюджується на всі ґрунти і 
застосовується при виконанні інженерно-геологічних вишукувань, проектуванні та будівництві 
[19]. В якості загального будівельно-гірничого об’єкту пропонується розглядати ґрунтовий масив - 
скельний або нескельний ґрунт або насип на місці залягання до початку виконання будівельних 
робіт [20]. 

 В той же час інше, земельно-правове, значення поняття «ґрунт» розуміється як поверхневий 
шар літосфери Землі, що володіє родючістю, як природне тіло, засіб виробництва і предмет праці, 
або як близьке поняття «ґрунтовий покрив земельних ділянок» - поверхневий шар ґрунту, який 
характеризується родючістю. [21]. Саме останній показник (родючість ґрунту) і є тою біологічною 
якісною властивістю, що відрізняє ґрунт від гірської породи і робить це природне утворення 
основним засобом сільськогосподарського виробництва та об’єктом користування з метою 
отримання користі саме від зазначеної властивості. 

Висновки. У підсумку проведеного дослідження пропонується у чинному ЗК встановити, 
що право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, який знаходиться під 
поверхнею ділянки на глибину, необхідну для зведення житлових, виробничих та інших будівель і 
споруд окрім підземних. Глибина, необхідна для зведення наземних будівель і споруд 
визначається глибиною закладання їх фундаменту. Будівництво та експлуатація підземних споруд 
провадиться в порядку, встановленому законодавством України про надра. 
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ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА ТА ОЦІНКА ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН 
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2 – ДГП «Геолекспертиза», м. Київ, Україна  
Розглянуто аспекти проведення державної експертизи та оцінки корисних копалин як механізму нарощення, 

збереження й раціонального використання сировинно-ресурсної бази держави, створення умов для найбільш повного, 
економічно раціонального і комплексного використання корисних копалин родовищ (ділянок), що надаються у 
користування, визначення економічно рентабельного і оптимального варіантів розробки родовища, а також 
обґрунтування висновків відповідно до вимог світових стандартів з класифікації запасів та ресурсів корисних копалин. 
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The aspects of state expert appraisal and evaluation of mineral deposits as a mechanism of build-up, conservation and 

rational use of a raw material and resource base of the state, creation of conditions for the most complete, economically 
rational and complex use of mineral fields (plots) provided for use, determination of economically rational and optimum 
variants of deposit development, and justification of conclusions according to the international standards of mineral reserves 
and resources classifications have been considered. 

Мінерально-сировинна база держави значною мірою визначає розвиток її національної 
економіки. Державна комісія України по запасах корисних копалин (далі – ДКЗ) відіграє важливу 
роль у відтворенні та розвитку мінерально-сировинної бази України в тому сенсі, що є єдиною 
науково-методичною установою, яка забезпечує достовірність оцінених запасів корисних копалин, 
визначає аспекти найповнішого, найраціональнішого й найкомплекснішого використання 
корисних копалин, реальної промислової цінності корисних копалин та використання техніко-
економічних і фінансових показників для інвестиційного планування та оподаткування.  

Для розвитку й розквіту геологічної галузі потрібна її комплексна реструктуризація й 
інвестиційна підтримка, своєчасна й усебічна оцінка родовищ корисних копалин (розвіданих, 
попередньо оцінених, законсервованих і тих, що розробляють), а також розроблення нових форм 
втілення гірничих проектів. Цю проблему можна розв’язати лише завдяки застосуванню надійних 
оцінок економічної ефективності подальшого розроблення експлуатованих родовищ, оцінки 
промислового значення й економічної доцільності освоєння розвіданих родовищ, випереджальній 
геологічній розвідці й геолого-економічній оцінці щойно виявлених перспективних об’єктів. 

У сучасних економічних умовах потребу проведення геолого-економічної оцінки або 
переоцінки родовищ зумовлює потреба оптимізації економічних показників діяльності 
гірничодобувних підприємств, що може бути пов’язана з перерозподілом запасів або списанням 
нерентабельних запасів і запасів супутніх корисних копалин, на які немає попиту, зі зміною 
кон’юнктури й цін на мінеральну сировину на світовому ринку, упровадженням нових технологій і 

285

mailto:office@dkz.gov.ua
http://mbox2.i.ua/compose/1759802911/?cto=qZinyKaVirClocPWv09sgpbQhKzQf4%2B7q4HNosSN


 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

нової техніки з видобування й перероблення корисних копалин, коригуванням і зміною кондицій 
на мінеральну сировину [1]. 

Проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин ДКЗ регулюється 
низкою нормативно-правових актів та є усталеною практикою проведення її окремою, незалежною 
та спеціалізованою організацією не лише в країнах, утворених на теренах колишнього СРСР, а й 
по всьому світу (Європі, США тощо). 

ДКЗ була утворена в 1992 році Указом Президента України № 287 з покладенням на неї 
функцій з визначення достовірності запасів корисних копалин і наявних у них корисних 
компонентів на основі дослідження та аналізу матеріалів геологічного вивчення надр щодо 
закономірностей формування й розміщення покладів корисних копалин, їх речовинного складу й 
технологічних властивостей, гірничо-геологічних, гідрогеологічних та інших умов залягання, 
встановлення кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів родовищ з урахуванням 
раціонального використання всіх корисних копалин і наявних у них корисних компонентів, 
визначення кількості та якості запасів корисних копалин і компонентів, ступеня їх вивчення й 
підготовленості до промислового освоєння, а також оцінки промислового значення запасів 
корисних копалин і компонентів за умови їх найповнішого, економічно раціонального й 
комплексного вилучення та використання на основі сучасних промислових технологій. 

Установчим документом ДКЗ є Положення про ДКЗ, яке затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.11.2000 № 1689, що, власне визначає завдання ДКЗ та повноваження в 
сфері державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин. 

Основні завдання ДКЗ, а саме встановлення кондицій на мінеральну сировину для 
обчислення запасів корисних копалин у надрах та прийняття рішень щодо кількості, якості та 
ступеня вивченості запасів розвіданих родовищ корисних копалин і стану підготовленості їх до 
промислового освоєння, регламентовані Положенням про порядок проведення державної 
експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.12.1994 № 865 (далі – Положення № 865), Класифікацією запасів і ресурсів 
корисних копалин державного фонду надр, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 
від 05.05.1997 № 432 (далі – Класифікація № 432), Порядком надання дозволів на користування 
надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (далі – 
Порядок № 615), Положенням про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини, 
затвердженим наказом Геолкому України від 15.02.2000 № 19, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 02.03.2000 № 124/4345 (далі – Положення про стадії ГГР) та ін. 

ДКЗ проводить попередній розгляд матеріалів пошуків і розвідки родовищ корисних 
копалин на будь-якій стадії їх вивчення з метою надання методичної допомоги виконавцям робіт, 
визначає достовірність виявлених запасів корисних копалин, промислове значення родовищ, 
доцільність проведення подальших геологорозвідувальних робіт.  

Як і зазначалось, геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин проводиться на 
усіх стадіях пошукових та розвідувальних робіт і промислового освоєння родовищ, за 
результатами якої виконується порівняльна промислова оцінка покладів корисних копалин, 
установлюється черговість їхньої розробки й промислового освоєння, терміни розвідувальних 
робіт. 

Згідно з Положенням про ГРР за результатами виконаних пошукових робіт опрацьовується 
геологічно обґрунтована оцінка перспективних ресурсів, виконується початкова геолого-
економічна оцінка (ГЕО-3) ділянок потенційних родовищ, рудопроявів, розробляються техніко-
економічні міркування щодо їх можливого промислового значення й доцільності проведення 
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подальших геологорозвідувальних робіт. Головними завданнями пошуково-оцінювальних робіт є 
відбракування проявів (рудопроявів) корисних копалин, що не придатні для промислового 
використання, попередня геолого-економічна оцінка (ГЕО-2) промислового значення відкритих 
родовищ корисних копалин і доцільності їх промислового освоєння, підготовка першочергових 
об’єктів до проведення розвідувальних робіт. Розвідка проводиться тільки на тих родовищах 
(ділянках) корисних копалин, які отримали позитивну ГЕО за результатами попередніх 
геологорозвідувальних робіт і визнані першочерговими для промислового освоєння. 

Розвідувальні роботи проводяться з метою підготовки родовищ (ділянок) корисних копалин 
до промислового освоєння відповідно до вимог Класифікації № 432. 

Єдині принципи геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, підрахунку й 
державного обліку корисних копалин встановлює Класифікація № 432 залежно від їхнього 
промислового значення, ступеня геологічного й техніко-економічного вивчення, підготовленості 
до промислового освоєння. Геолого-економічна оцінка об’єктів надрокористування й 
геологорозвідувальних робіт – це періодичний аналіз геологічного та техніко-економічного 
вивчення скупчень корисних копалин для оцінки (переоцінки) їхнього промислового значення. 

Економічна оцінка родовища визначає економічний ефект від використання запасів 
корисної копалини й ґрунтується на результатах підрахунку геологічних запасів корисних 
копалин. Економічна оцінка охоплює аналіз чинників, які визначають економічну ефективність 
експлуатації родовищ і ефективність капітальних вкладень у будівництво, реставрацію або 
технічну модернізацію промислового добувного комплексу [1]. 

Геологічна й економічна оцінки родовищ тісно пов’язані і є майже неподільними. 
Правильна й своєчасна геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин слугує основою 
планування геологорозвідувальних та видобувних робіт і визначення економічної ефективності 
діяльності підприємства, сприяє збереженню мінеральних ресурсів і раціональному використанню 
надр. 

Деякі добувні підприємства вже по 40-50 років експлуатують родовища без будь-якого 
коригування кондицій, без перегляду й уточнення техніко-економічних показників видобування 
корисної копалини. Виконання геолого-економічної оцінки або переоцінки запасів корисних 
копалин є, таким чином, актуальним завданням для переважної кількості об’єктів, які наразі 
розробляють [1]. 

Переоцінка запасів корисних копалин, що змінилися під час проведення додаткових 
геологорозвідувальних робіт, експлуатації родовищ, встановлення нових кондицій або з інших 
причин регламентована Положенням про ДКЗ, Положенням № 865, а також Методичними 
вказівками щодо геолого-економічної переоцінки родовищ твердих корисних копалин, запаси яких 
були апробовані або затверджені раніше, затвердженими наказом ДКЗ від 10.01.2013 № 5/1. 
Геолого-економічна переоцінка родовища (ділянки) включає комплексний аналіз результатів 
геологічного та техніко-економічного вивчення запасів корисних копалин з метою оцінки їхнього 
промислового значення шляхом визначення техніко-економічних показників видобування 
корисних копалин та фінансових результатів реалізації товарної продукції. 

Перевірка ступеня підготовленості родовищ (ділянок) корисних копалин до промислового 
освоєння, та запаси, які затвердила ДКЗ, – це гарантія для користувачів надр у тому, що в разі 
дотримання умов, передбачених техніко-економічними умовами кондицій, розроблення ділянки 
надр буде рентабельним. У протоколах ДКЗ визначає також критерії щодо якості користування 
надрами й рекомендує для користувачів надр способи удосконалення геологорозвідувальних та 
видобувних робіт. Рекомендації ДКЗ щодо першочергових напрямів розвідувальних і видобувних 
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робіт є підставою для прийняття рішень з державного управління розвитком гірничодобувної 
галузі для нарощення кількості перевірених (видобувних) запасів корисних копалин в Україні, які 
гарантовано можна видобути в найближчій перспективі [2]. 

Користувачі надр мають бути зацікавленими в проведенні геолого-економічної оцінки й 
переоцінки, оскільки внаслідок цього отримують об’єктивну економічну оцінку діяльності 
підприємства й справжньої вартості об’єкта в сучасних економічних умовах, а також рекомендації 
щодо оптимізації техніко-економічних показників видобування корисних копалин або проведення 
геологорозвідувальних робіт, отримують інформацію щодо перспектив й економічної 
ефективності подальшого розроблення родовища, розрахунки або уточнення коефіцієнту 
рентабельності підприємства, від якого залежать обсяги податків за користування надрами [1]. 

Важливим завданням у процесі проведення геолого-економічної оцінки є техніко-
економічне обґрунтування параметрів кондицій для підрахунку запасів корисних копалин. 
Кондиції враховують не тільки стан і економіку гірничодобувної галузі та вимоги промисловості 
до якості мінеральної сировини, але й природні особливості оцінюваного об’єкта, якими 
визначаються масштаби запасів і якість корисної копалини, її технологічні властивості, гірничо-
технологічні умови експлуатації й географо-економічне положення. Показники кондицій мають 
взаємний вплив, зміна будь-якого з них зумовлює зміну якості й кількості запасів мінеральної 
сировини в надрах, можливих способів і масштабів видобутку корисних копалин.  

Запаси корисних копалин і техніко-економічна оцінка ефективності їх розробки, що 
затвердила ДКЗ, є підставою для складання проектів промислової розробки й переходу до 
видобування корисних копалин. При цьому проект промислової розробки родовища має 
передбачати розробку повністю всіх запасів корисних копалин, які затверджено як економічно 
рентабельні промислові й надано в користування [2]. 

Відповідно до Положення про ДКЗ, Положення № 865 ДКЗ проводить державну експертизу 
техніко-економічних розрахунків, що обґрунтовують кондиції на мінеральну сировину, перевіряє 
відповідність поданих проектів кондицій вимогам найбільш повного, економічно раціонального та 
комплексного використання запасів корисних копалин, встановлює кондиції на мінеральну 
сировину для обчислення запасів корисних копалин кожного родовища, затверджує кондиції для 
обчислення запасів корисних копалин, які мають лікувальні властивості, на підставі 
бальнеологічних висновків та висновків експертизи матеріалів з геологічного і техніко-
економічного обґрунтування, перевіряє техніко-економічні обґрунтування розподілу запасів 
раніше розвіданих родовищ корисних копалин між ділянками, що передаються в користування, і 
затверджує запаси корисних копалин таких ділянок. Відповідно до стадій геологічного вивчення 
та ступеня підготовленості до промислового освоєння родовища корисних копалин можуть 
встановлюватися попередні, тимчасові, постійні й оперативні кондиції. 

Кондиції на мінеральну сировину – це сукупність економічно обґрунтованих вимог до 
якості й кількості корисної копалини в надрах конкретного родовища, до гірничо-технологічних 
умов його експлуатації й перероблення видобутої сировини. Тому вибір оптимальних значень 
найважливіших показників являє собою складне й багатовимірне завдання. Техніко-економічне 
обґрунтування розробляють для кожного родовища, матеріали щодо якого подають на державну 
експертизу. 

Загалом, метою обґрунтування кондицій є визначення промислового значення родовища, 
вибору найбільш ефективних та безпечних способів їх розробки, обліку запасів. 
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Надрокористувач з урахуванням нормативних вимог та особистих економічних інтересів 
проводить розвідувальні роботи, розробляє експлуатаційні кондиції та здійснює підрахунок 
запасів корисних копалин, а також сплачує до бюджету відповідні податки. 

Достовірність розвідувальних запасів, можливість підготовки родовища до промислового 
освоєння і, в решті решт, отримання максимально ефективного прибутку з користування надрами, 
а також розмір податків – це основний інтерес надрокористувача, що безпосередньо залежить від 
результатів їх геологічного вивчення. Свідома зміна надрокористувачем будь-яких параметрів, що 
впливають на зменшення плати за надра або зменшення (збільшення) меж ділянки надр, 
призводить до перекручування показників видобувних робіт, а також неминучого виявлення 
контрольними органами при перевірках, що призведе до штрафних санкцій. А тому, для створення 
умов для раціонального та комплексного використання надр необхідним є проведення державної 
експертизи та оцінки запасів корисних копалин. 

Положенням про ДКЗ та нормативно-правовими актами, а саме Порядком № 615, 
Положенням № 865, Класифікацією № 432, Положенням про порядок надання гірничих відводів, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59, Положенням про 
порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення, затвердженим наказом Міністерства екології та природних ресурсів 
України 03.03.2003 № 34/м, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 № 377/7698, 
Положенням про стадії ГРР, Положенням про порядок надання гірничих відводів, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59, врегульовані наступні питання, 
забезпечення яких неможливо без проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних 
копалин. 

ДКЗ під час проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, серед 
іншого, забезпечує встановлення коефіцієнтів видобутку нафти, газу й конденсату, дослідження й 
аналіз поданих користувачами надр геологічних матеріалів з їх технологічного і техніко-
економічного обґрунтування; експертування геологічної інформації з обчислення запасів корисних 
копалин і затвердження їх обсягів, визначаючи відповідно до Класифікації запасів і ресурсів 
корисних копалин державного фонду надр їх кількість, якість, рівень промислового значення, 
ступінь геологічного та техніко-економічного вивчення і підготовленість до промислового 
освоєння; видання рекомендацій щодо встановлення квот на видобуток корисних копалин, 
забезпечення найбільш повного видобутку мінеральної сировини, затверджених запасів 
мінеральної сировини на родовищах та ділянках, що гідродинамічно або іншим чином пов’язані 
між собою, економічно або технологічно обґрунтованих пропорцій видобутку типів і сортів 
корисних копалин, запобігання негативним соціальним та екологічним наслідкам інтенсивного 
видобутку корисних копалин; експертування геологічної інформації щодо корисних властивостей 
ділянок надр, розвіданих для будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з 
видобутком корисних копалин, встановлення кондиції для оцінки їх якісних показників і надання 
висновків щодо можливості використання за визначеними напрямами. 

ДКЗ також бере участь у проведенні комплексної державної експертизи проектів 
промислового освоєння родовищ, реконструкції діючих гірничодобувних і збагачувальних 
комплексів, а також їх ліквідації; перевіряє обґрунтованість, ефективність та якість проектних 
рішень гірничодобувних підприємств щодо повноти використання розвіданих запасів родовищ 
корисних копалин (гірничий відвід на розробку родовища корисних копалин або його частини 
надається за умови, що запаси корисних копалин родовища та компонентів у них пройшли 
експертизу і одержали оцінку ДКЗ); готує висновки про доцільність проектування розроблення та 
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облаштування родовищ на базі попередньо оцінених запасів корисних копалин і введення їх у 
дослідно-промислове розроблення (обсяг, що передбачається до вилучення, визначається для 
кожного виду мінеральної сировини та конкретного родовища окремо, відповідно до інструкцій 
ДКЗ із застосування Класифікації № 432, а одержані результати проведення ДПР разом з іншими 
результатами геологічної розвідки використовуються під час оцінки промислових запасів ДКЗ та 
складання проектів будівництва гірничодобувних та переробних підприємств). 

Визначення на підставі поданих матеріалів, що містять геолого-економічну оцінку запасів 
родовищ корисних копалин, якість і достовірність виконаних геологорозвідувальних робіт, робіт з 
вивчення якісних і кількісних показників мінеральної сировини, гідрогеологічних, інженерно-
геологічних, технологічних, екологічних та інших спеціальних досліджень, готує висновки щодо 
ступеня виконання геологічного (технічного) завдання на розвідку запасів корисних копалин, а 
також рекомендації щодо усунення недоліків, включаючи проведення додаткових 
геологорозвідувальних робіт, покладено в основу повноважень ДКЗ. 

Видобуті корисні копалини, а також ті, що втратили в процесі видобутку промислове 
значення, не підтверджені наступними геологічними роботами з вивчення або під час розробки 
родовищ запаси корисних копалин, в установленому порядку, списуються з обліку та відповідні 
зміни вносяться у державний баланс запасів корисних копалин. Положенням про порядок 
списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства, Положенням про 
ДКЗ визначено, що ДКЗ готує висновки про доцільність списання з державних балансів запасів 
корисних копалин, їх кількісної і якісної переоцінки. У разі коли загальна кількість балансових 
запасів корисних копалин, списаних або намічених до списання, внаслідок втрати промислового 
значення перевищує 20 відсотків запасів, раніше оцінених ДКЗ, запаси родовища підлягають 
перерахунку, експертизі та переоцінці в ДКЗ. У разі розбіжностей з питань списання запасів 
корисних копалин рішення приймається ДКЗ з урахуванням висновків органів що погоджують їх 
списання, Держгеонадрами та за участю гірничодобувного підприємства, яке подало документи на 
списання запасів. Зміни запасів корисних копалин, в тому числі списання у зв’язку з переоцінкою 
їх у ДКЗ, з причин, передбачених Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин державного 
фонду надр, провадяться на підставі відповідних рішень ДКЗ. 

Геолого-економічна оцінка задовольняє фактично всі потреби як держави, адже спрямована 
на розробку і реалізацію стратегій розвитку мінерально-сировинної бази державного фонду надр, 
планування геологорозвідувальних робіт на визначених об’єктах, планування доходів бюджету від 
експлуатації надр у поточному і стратегічному періодах, моніторингу економічних, технологічних, 
екологічних аспектів запасів і ресурсів корисних копалин, так і замовників оцінювання – 
надрокористувачів, з огляду на їх зацікавленість у моніторингу зовнішніх та внутрішніх ринків 
мінеральної сировини, визначення вірогідності значень кількості, якості, вартості запасів і ресурсів 
корисних копалин. 

На основі оцінки визначаються загальні геологічні (потенційні) запаси родовищ, а також 
експертиза дозволяє визначити ту їх частину, яка на даний час може бути відпрацьована на умовах 
конкурентного ринку із прийнятним економічним ефектом (балансові запаси). Зіставлення цих 
запасів дозволяє виявити необхідність та характер заходів, в тому числі, державної підтримки 
надрокористувача (податкові чи інші пільги), які забезпечують можливість найбільш 
раціонального та комплексного використання родовища. 

Запаси розвіданих родовищ корисних копалин, а також запаси корисних копалин, 
додатково розвіданих під час експлуатації родовищ, підтверджуються після проведення державної 
експертизи. Під час підтвердження запасів корисних копалин визначається промислове значення, 
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достовірність, кількість, якість, умови розташування, ступінь вивченості та готовності до 
експлуатації розвіданих запасів. 

Україна має великі запаси корисних копалин і втрату державного обліку й об’єктивної 
інформації щодо їхніх перевірених запасів можна розглядати як національну проблему [2]. 
Основним законом України – Конституцією закріплено, що надра є об’єктами права власності 
Українського народу. А як визначено у Конституції – власність зобов’язує, і тому звітування про 
свою діяльність перед державною є одним із основних обов’язків надрокористувача. На підставі 
звітів ведеться кадастровий облік родовищ та державний баланс запасів корисних копалин. 

Так, відповідно до Положення про ДКЗ, Положення № 865, Класифікації № 432, Порядку 
державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 31.01.1995 № 75, Державний фонд родовищ корисних копалин 
України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 02.03.1993 № 150, ДКЗ проводить 
аналіз стану Державного фонду родовищ корисних копалин та його резерву, здійснює збирання та 
аналітичне узагальнення матеріалів з економіки мінеральної сировини та геолого-економічної 
оцінки запасів родовищ корисних копалин, кон’юнктури мінеральної сировини на внутрішньому і 
світовому ринку, а висновки ДКЗ з питань оцінки кількості та якості запасів корисних копалин, їх 
промислового значення і ступеня геологічного та техніко-економічного вивчення є підставою для 
обліку їх у державному балансі запасів корисних копалин. У Державному балансі запасів корисних 
копалин обліковуються запаси всіх корисних копалин, а також перспективні ресурси.  

Вивчення родовищ корисних копалин, особливо на стадіях попередньої та детальної 
розвідки, вимагає значних матеріальних витрат та інших ресурсів. Якщо ж проводити такі роботи 
в усіх випадках виявлення проявів корисних копалин, то на них не вистачить реальних 
можливостей, більш того понесені витрати можуть виявитись не ефективними, а як наслідок – 
невиробничими. Отже, після виявлення, під час переходу до наступної стадії вивчення родовища, 
виникають питання доцільності продовження його розвідки та правильного розподілу 
геологорозвідувальних робіт та економічних затрат. 

Вирішити ці питання допомагає державний кадастр родовищ та проявів. Так кадастр 
містить відомості про запаси корисних копалин, їх просторове розташування, інші природні 
умови, що впливають на їх можливу розробку. На основі отриманих даних проводиться геолого-
економічна оцінка кожного родовища. Так, ніяке виявлене та попередньо розвідане родовище 
корисних копалин не може бути передано в експлуатаційну розробку доки зібрана по ньому 
геологічна інформація не буде оцінена шляхом проведення державної експертизи. 

Для забезпечення визначення промислової цінності родовища корисних копалин, 
ефективних і безпечних способів їх виробки під час геологічного вивчення надр, постановки 
запасів на державний баланс виконується геолого-економічна оцінка запасів корисних копалин. 
Основною метою геолого-економічної оцінки є виявлення інвестиційно привабливих геологічних 
об’єктів для освоєння, встановлення їх промислового значення й економічної ефективності 
експлуатації. Оцінювання родовищ має відповідати вимогам раціонального, комплексного 
використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині, інших потреб суспільного 
виробництва, охорони надр, безпеки людей, майна, навколишнього середовища при користуванні 
надрами. 

Отже, існує також така форма обліку як державний баланс, який включаються родовища, 
що мають промислове значення. Облік приросту запасів корисних копалин додатково виявлених у 
процесі розвідки або розробки родовищ, зарахованих до Державного балансу, ведеться на основі 
звітних балансів користувачів надр. 
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Знову ж таки, для того щоб визнати промислове значення родовища та поставити його 
запаси корисних копалин на державний баланс необхідно пройти геолого-економічну оцінку та 
отримати рішення ДКЗ щодо кількості, промислового значення і ступеня вивчення запасів та 
достовірності ресурсів корисних копалин. Рішення щодо промислового значення запасів 
розвіданих корисних копалин є підставою для реєстрації на державному балансі та ведення обліку. 

А відтак, підприємство, яке користується надрами – родовищем, зобов’язане планувати та 
вести свою діяльність, щоб відпрацювати ці запаси повно та комплексно, не завдаючи шкоди 
оточуючому середовищу, суспільно-економічним інтересам та інтересам держави в цілому. Слід 
відмітити, що така система відносин є додатковим стимулом для гірничодобувного підприємства, 
адже воно може проводити експлуатаційну розвідку корисних копалин під час їх видобування. 

Рішення ДКЗ відіграють важливу роль і в наступних аспектах. Відповідно до Порядку 615 
отримання рішення ДКЗ щодо доцільності спільної розробки з кількох близько розташованих 
родовищ одного виду корисних копалин є підставою для отримання одним заявником 
спеціального дозволу на видобування. Після проведення державної експертизи та оцінки запасів 
корисних копалин, з дотриманням законодавчо визначеного порядку, надрокористувач має право 
на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин. 

Знову ж таки, слід наголосити, що облік запасів корисних копалин у державному балансі 
здійснюється згідно з Класифікацією № 432, відповідно до якої встановлюються єдині для 
державного фонду надр України принципи підрахунку, геолого-економічної оцінки і державного 
обліку запасів корисних копалин, а також основні принципи кількісної оцінки ресурсів корисних 
копалин, що в повному обсязі забезпечується ДКЗ під час виконання своїх повноважень з 
державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин. Тому запровадження інших принципів, 
відмінних від визначених у Класифікації № 432, може призвести до неотримання результатів, на 
забезпечення яких, власне і покликана державна експертиза та оцінка запасів корисних копалин. 

Повноваженнями ДКЗ також розповсюджуються і на актуальне питання щодо визначення 
напряму використання родовища корисної копалини та віднесення корисних копалин до 
загальнодержавного чи місцевого значення. 

Висновок. За результатами державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин 
визначається економічно рентабельний оптимальний варіант розробки родовища, а ДКЗ в цілому 
сприяє нарощенню, збереженню й раціональному використанню сировинно-ресурсної бази 
держави. 

Здійснення державної експертизи і оцінки корисних копалин ДКЗ забезпечує високий 
науково-методичний рівень експертних досліджень та дотримання вимог щодо охорони надр та 
навколишнього природного середовища; сприяє збереженню та більш раціональному 
використанню національної мінерально-сировинної бази не відтворюваних корисних копалин; 
створює умови для найбільш повного, економічно раціонального і комплексного використання 
корисних копалин родовищ (ділянок), що надаються у користування, а також дає можливість 
професійно та незалежно обґрунтувати їхні висновки відповідно до вимог світових стандартів з 
класифікації запасів та ресурсів корисних копалин; 

За результатами аналізу та узагальнення результатів експертизи матеріалів геолого-
економічної оцінки запасів родовищ різних видів мінеральної сировини та на їх підставі 
надрокористувач отримує рекомендації: 

– з підвищення якості і достовірності геологорозвідувальних робіт та скорочення термінів 
розвідки родовищ корисних копалин; 
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– проведення геологорозвідувальних робіт із зіставлення даних розвідки та експлуатації 
родовищ корисних копалин і покладів, встановлення за їх результатами коригувальних 
коефіцієнтів до підрахункових параметрів та обсягів розвіданих запасів; 

– підготовки тематичних планів науково-дослідних робіт з питань удосконалення методики 
і техніки проведення геологорозвідувальних робіт, обчислення запасів корисних копалин, 
проведення технологічних та аналітичних досліджень мінеральної сировини, вивчення гірничо-
геологічних, гідрогеологічних і екологічних умов розроблення родовищ корисних копалин, 
проведення геолого-економічної оцінки їх промислового значення тощо 

За даними аналізу, за період діяльності ДКЗ з 1992 р. розглянуто близько 4500 геолого-
економічних оцінок родовищ корисних копали. Власне кажучи, державна експертиза та оцінка 
запасів корисних копалин, що проводиться ДКЗ, стала підґрунтям для контролювання і управління 
запасами, складання прогнозів видобутку, бізнес-планів видобувних підприємств та проектування 
розробки, державного та комерційного планування пошуків та розвідки. 

Результати геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин використовують 
податкові органи, у т. ч. коефіцієнт рентабельності гірничих підприємств, що використовується 
для нарахування податків. 

Затверджені ДКЗ розвідані запаси корисних копалин є єдиною легітимною основою для 
обґрунтування доцільності видобування корисних копалин з надр України на підставі визначення 
техніко-економічних та фінансових показників виробничої діяльності гірничодобувних 
підприємств, що створюються для їхньої розробки та використання їх для інвестиційного 
планування та оподаткування. 
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УДК 553.98.041:551.243:(550.84) 
НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ІМПАКТНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ 

Багрій І.Д.1, д. геол. н., с. наук. c., bagrid@ukr.net, Почтаренко В. І.1, доцент,  
Аксьом С.Д.1, к. геогр. н., s_axem@nas.gov.ua,  

Науменко У.З.1, к. геол. н., uznaum@gmail.com, 
Семенюк В.Г.2, v.semenuk@smart-energy.com.ua,  

Мамишев І.Є.1, bagamama@gmail.com, Малишев О.М.1, dyku4@ua.fm,  
Марюхно В.М.3, v_maruchno@ua.fm,  

1 – Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ, Україна, 
2 – Смарт Енерджі Київ, Україна,  

3 – ТОВ «Науково-вишукувальний геологічний центр» 
В роботі викладено матеріали та результати комплексних приповерхневих структурно-термо-атмо-гідролого-

геохімічних досліджень (СТАГГД), виконаних з метою оцінки перспектив нафтогазоносності відомих в Україні 
імпактних структур. Викладено теоретичні та прикладні засади системної технології СТАГГД з використанням 
комплексу тектонічних, морфоструктурних, літолого-стратиграфічних, геофізичних, гідрологічних, термометричних 
та атмогеохімічних методів. 

Охарактеризовано систему критеріїв (структурно-тектонічні, вуглеводневі, температурні, еманаційні, газові) 
та особливості формування приповерхневого термо-атмогеохімічного фону нафтогазових родовищ. Наведено опис 
розроблених авторами методик та інструментального і програмного забезпечення для експресного прогнозування 
корисних копалин. 

Аналіз результатів проведених комплексних досліджень будови та перспектив нафтогазоносності імпактних 
структур (астроблем) України, а також міжнародного досвіду розвідки та експлуатації нафтогазоносних структур світу 
дозволяє авторам рекомендувати Бовтиську структуру для проведення цілеспрямованих геологорозвідувальних робіт. 
Заслуговує також на увагу вивчення перспектив нафтогазоносності структури, відомої як «Олешківські піски». 

Проведення в найкоротші терміни цілеспрямованих комплексних геолого-геофізичних робіт буде сприяти 
вирішенню проблем енергетичної безпеки держави. 

OIL AND GAS POTENTIAL OF THE IMPACT STRUCTURES OF UKRAINE 
Bagriy I.1, Dr. Sci. (Geol.), Senior fellow, bagrid@ukr.net, Pochtarenko V.1, Assoc. Prof.,  

Aks’om S.1, Cand. Sci. (Geogr.), s_axem@nas.gov.ua,  
Naumenko U.1, Cand. Sci. (Geol.),uznaum@gmail.com,  

Semenyuk V.2, v.semenuk@smart-energy.com.ua, 
Mamyshev I.1, bagamama@gmail.com, Malyshev A.1, dyku4@ua.fm, 

Maruchno V.3, v_maruchno@ua.fm,  
1 – Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine,  

2 – Smart Energy Kiev, Ukraine, 
3 – LLC «Research Geological Center» 

This work presents the materials and results of combined near-surface structural-thermo-atmo-hydro-geochemical 
investigations (STAGR), carried out to assess the prospects of oil and gas bearing capacity of known impact structures of 
Ukraine. This methodology is based on a complex approach to understand the spatiotemporal distribution of fluid-transmitting 
hydrocarbon systems combined with the development of fluid dynamic models, as well as optimizing the oil and gas 
exploration and searching hydrocarbons at shallow and significant depths in the sedimentary cover and in the basement. 
Following criteria are analyzed in the frame of GSTAGE exploration: structures, tectonics, lithology, stratigraphy, facies, 
correlations, geochemistry and temperature gradients. These criteria were used to deduce the main features of the near-surface 
thermo-atomic-chemical background of oil and gas deposits.  

Based on the results of STAGR, as well as assessment of the oil and gas prospects and the international experience of 
exploration and exploitation of oil and gas structures of the world, authors recommend the structure of Bovtitsk for conducting 
oil and gas exploratory works. The structure, known as "Oleshkovsky Sands" is also perspective for further investigations 

296

mailto:bagrid@ukr.net
https://mail.ukr.net/classic
mailto:bagrid@ukr.net
mailto:s_axem@nas.gov.ua
mailto:uznaum@gmail.com
mailto:v.semenuk@smart-energy.com.ua
mailto:bagamama@gmail.com
mailto:dyku4@ua.fm
mailto:v_maruchno@ua.fm


 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

Conducting complex geological and geophysical surveys of this structures in the shortest possible time will contribute 
to the Ukrainian energy security. 

Стан сировинної бази нафтогазового енергетичного комплексу України характеризується 
багаторічним стабільним падінням видобутку нафти і газу та виснаженням їх запасів. Розв’язати 
проблему за допомогою концентрації фінансових ресурсів і технічних засобів інтенсивного і 
прискореного освоєння нових вуглеводневих родовищ практично неможливо. Наразі прогрес у 
розвитку і розширенні сировинної бази України значною мірою залежить від науково 
обґрунтованих уявлень про джерела, ділянки генерації вуглеводнів та процесів формування 
покладів. Вирішення цих завдань має як науковий інтерес, так і практичне значення для 
визначення напрямів пошуків та оцінки перспектив нафтогазоносності. Вирішенню масштабної 
проблеми прогнозних пошуків вуглеводнів сприятиме впровадження нових методів і методик 
досліджень на альтернативних нетрадиційних геологічних об’єктах. Як свідчить міжнародний 
досвід, одними з таких об’єктів можна розглядати імпактні структури (астроблеми), які 
утворилися внаслідок метеоритних ударів у поверхню Землі. 

На етапі вивчення та цілеспрямованих досліджень нафтогазоносності імпактних структур, 
отримання необхідної інформації може бути забезпечено впровадженням у пошуковий процес 
комплексу приповерхневих експресних методів досліджень, а саме: термометричних, 
атмогеохімічних. гідролого-гідрогеологічних, при обов’язковому використанні геолого-
геофізичних та космогеологічних матеріалів. Комплекс таких методів розроблений, 
запатентований та впроваджений в практику пошукових і геологорозвідувальних робіт на нафту і 
газ у відділі геоекологічних проблем Інституту геологічних наук НАН України (науковий керівник 
– доктор геологічних наук І.Д.Багрій). В комплексі системно поєднуються аналіз геолого-
геофізичних даних, космогеологічні дослідження, поверхневі термометричні, атмогеохімічні, 
гідрологічні та інші зйомки, лабораторно-аналітичні дослідження, математико-статистична 
обробка даних, комп’ютерне картографування та моделювання. Відмінністю даної технології від 
газових, термічних та інших зйомок, крім її системності та комплексності, є спеціально розроблені 
для якісного експресного виконання досліджень технічні засоби, які відповідають усім технічним 
стандартам. Ці прилади та обладнання забезпечують проведення на високому рівні експедиційних 
робіт, лабораторно-аналітичну обробку отриманих даних. Оригінальність розробок захищена 
патентами. 

Протягом тривалого часу (2005–2017 рр.) співробітниками відділу геоекології та пошукових 
досліджень ІГН НАН України з залученням інших фахівців виконувались дослідження 
нафтогазоперспективності відомих в Україні імпактних структур, зокрема Бовтиської, 
Ротмистрівської, Оболонської та Зеленогайської, а також кільцевої структури, відомої під назвою 
«Олешківські піски» (рис. 1). Зазначимо, що до цього часу в Україні не відомі роботи з оцінки 
перспектив нафтогазоносності імпактних структур з використанням комплексу приповерхневих 
методів. Жодна імпактна структура не вивчалась на можливість виявлення родовищ або 
прогнозних скупчень вуглеводнів. Дослідження, які б цілеспрямовано вивчали (з залученням 
геофізичних, дистанційних та контактних методів) структурні складові (кратер, кільцевий вал) 
імпактних структур з метою оцінки їх перспектив на вуглеводневі поклади не проводились. 
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Рис. 1. Схема розташування відомих імпактних структур у межах території України на 

основі «Схеми тектонічного районування України» [1] 
 
Запропонований комплекс приповерхневих досліджень є оптимальним для визначення 

термо-атмогеохімічних критеріїв прогнозного картування перспективних ділянок та оцінки їх 
перспектив на поклади ВВ і передбачає виконання комплексу робіт, систематизацію, аналіз їх 
результатів за послідовними етапами. 

На першому, підготовчому, етапі виконано систематизацію, аналіз, узагальнення всіх 
доступних на сьогодні даних щодо геологічної будови, складу порід, генетичних особливостей 
імпактних структур України та відомих у світі астроблем. Особлива увага приділялась аналізу 
міжнародного досвіду вивчення нафтогазоносності імпактних структур (астроблем) у США, 
Канаді, особливостей просторового і структурного розподілу, складу, масштабів відомих в них 
родовищ нафти і газу. Було також виконано аналіз геолого-зйомочних, геофізичних, бурових 
робіт, які встановили та розкрили основні характеристики імпактних структур в Україні і надали 
підстави для віднесення їх до об’єктів, що утворились після метеоритних ударів. На основі всіх 
інформативних джерел були створені комп’ютерні бази картографічних, текстових і 
фактографічних даних кожного об’єкту. На цьому ж етапі проведено дешифрування та 
інтерпретація матеріалів космічних зйомок по району знаходження кожної імпактної структури. 
На підставі результатів робіт першого етапу уточнені структурно-геологічні, геоморфологічні та 
інші карти і схеми, які стали основою для проведення польових площинних і профільних робіт 
СТАГГД, а також інтерпретації результатів цих робіт. 

Другий етап досліджень включав проведення цілеспрямованих польових площинних і 
профільних робіт: термометричних, атмогеохімічних, гідрологічних досліджень. Загальна площа 
робіт, виконаних на 5 структурах і прилеглих територіях – 3460 км2; загальна кількість пунктів 
спостережень – 860. При проведенні польових робіт контактним методом, за допомогою 
розробленої авторами апаратури визначені температурні показники підґрунтового шару порід, 
проведена еманаційна зйомка (визначення вмісту у підґрунтовому повітрі радону й торону). 
Відібрано проби підґрунтового повітря для проведення лабораторно-аналітичних досліджень на 
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гелій, водень, вуглекислий газ та повний спектр вуглеводнів. Головний метод досліджень – 
хроматографічний. 

На заключному етапі досліджень результати польових і лабораторних досліджень 
систематизовано і проаналізовано з застосуванням математико-статистичних методів, факторного 
аналізу, аналізу адитивних аномалій (ореолів), кореляційного аналізу (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Побудова карт з виділенням ділянок, перспективних на пошуки вуглеводнів (на 
прикладі Оболонської імнактної структури) 

 
В процесі виконання досліджень було розроблено, удосконалено та апробовано різні 

методи математико-статистичної обробки даних. Автори сподіваються, що запропонований 
комплекс таких методів є оптимальним. Об’єднання в єдину систему окремих методів математико-
статистичної обробки великих за обсягом масивів даних значно підвищує інформативність і 
ефективність самого процесу. 

На основі результатів обробки одержаних фактографічних даних були складені карти 
просторового розподілу показників температури, еманаційних показників (радону й торону), 
співвідношення еманаційних газів, вмісту у підґрунтовому повітрі гелію, водню, вуглекислого 
газу, вуглеводневих газів, інформативних інтегральних коефіцієнтів та ін. 

Для встановлення характерних особливостей просторового і генетичного зв’язку газів та їх 
сумарного вмісту, аномальних і фонових показників з геологічною будовою структур 
використовувались структурно-геологічні, геоморфологічні, гідрологічні карти і схеми. Такий 
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комплексний підхід використання широкого спектру досліджень дозволив визначити і підкреслити 
невідомі раніше структурно-тектонічні елементи імпактних структур. 

Достатньо інформативними є геолого-геохімічні профілі, за допомогою яких визначається 
зв’язок аномальних і фонових показників з елементами структурно-тектонічної та морфологічної 
будови імпактних та кільцевих структур. 

Основними висновки щодо особливостей розподілу атмогеохімічних полів над імпактними 
і кільцевими структурами є: 

– аномальні значення еманаційних показників (Rn, Tn) водню, гелію, частково 
вуглекислого газу просторово пов’язані з тектонічними порушеннями як і у межах імпактних 
структур, так і їх обрамлення; в окремих структурах підвищені значення показників фіксуються в 
імпактних кратерах, що може свідчити про геодинамічну активність або нестабільність окремих 
зон чи ділянок; 

– аномальні значення вуглеводневих показників в основному тяжіють до зовнішньої 
частини передбачуваного кільцевого валу (розташовуються вздовж нього і підкреслюють кільцеву 
форму), крайових частин кільцевих структур та окремих тектонічних порушень; встановлені 
аномальні і підвищені значення вмісту метану та його гомологів можуть вказувати на наявність 
зон розущільнення в кристалічному фундаменті і, відповідно, джерела міграційного походження 
флюїдних потоків; в цілому імпактні структури знаходяться у фонових вуглеводневих полях. 

Досвід проведених досліджень свідчить про необхідність системного вивчення у межах 
імпактних структур гідролого-гідрогеологічних часових розрізів (по створах) –гідрологічного 
обстеження і гідрометричної зйомки водотоків, радонометричного обстеження, відбір проб донних 
відкладів з визначенням складу розчинених в них газів – дозволяє визначити гідрогазогеохімічні 
особливості зони поглинання підземних вод (інфільтраційних джерел надходження 
газорозчинених вуглеводнів) та, відповідно, по зонах розущільнення в геолого-гідрологічному 
розрізі, що може бути використано як додатковий індикатор при оцінці нафтогазової 
перспективності імпактних структур. Такі дослідження вперше були проведені авторами при 
вивченні нафтогазоносності Бовтиської структури. 

Одержані картографічні і фактографічні матеріали з використанням комплексу геологічних, 
геофізичних, геохімічних, гідрологічних даних дозволили виділити у межах імпактних структур та 
їх обрамлення ділянки, перспективні на пошуки нафти і газу. 

При оцінці перспектив нафтогазоносності імпактних структур автори виходили з таких 
положень: 

1. Кожна імпактна структура при утворенні і розвитку у часі і просторі теоретично і, як 
доведено міжнародним досвідом, практично створила умови для формування в кристалічному 
фундаменті та осадовому чохлі так званих пасток, де за існування певних умов 
(флюїдопроникності) відбувається накопичення вуглеводнів, що надходять із глибин мантійних 
товщ по трубах дегазації. 

2. Геологічна та структурно-тектонічна будова кожної імпактної структури, 
петрографо-мінералогічні та геохімічні особливості порід, що утворюють її кратер і кільцевий вал, 
гідрологічні умови чітко картуються у атмогеохімічних полях, змінах гідрологічного та 
гідрогеохімічного режиму, складу вод у приповерхневих шарах геологічного середовища. 
Комплекс СТАГГД дозволяє встановити ці особливості і зміни за розподілом показників, що 
використовуються – температури підґрунтового шару порід, вмісту газів у підґрунтовому повітрі. 

3. Зони розущільнення і підвищеної проникності, катаклазу, брекчіювання, 
тріщинуватості мають вплив на міграцію окремих газів та їх сполук як органічного походження 

300



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

(напрямок руху – зверху вниз), так і абіотичного (знизу – вверх). Зміни, що відбуваються при 
цьому у термічному, фізико-хімічному, геохімічному стані порід, атмогеохімічних показниках 
підґрунтового повітря, гідрохімічному складі та режимі поверхневих вод, можуть бути встановлені 
за допомогою інструментальних методів. 

Таким чином, оцінка перспективи нафтогазоносності вивчених імпактних структур України 
базується на встановленні площинного розподілу аномальних та фонових значень окремих 
інформативних газів (радону, торону, водню, гелію, метану та його гомологів), температури порід 
поверхневого шару, гідрологічних і гідрогеологічних даних, з обов’язковим використанням всього 
комплексу геологічних, геофізичних, геохімічних та інших даних про будову імпактної структури, 
а також даних дешифрування та інтерпретації матеріалів космічних зйомок. 

Авторами вперше розроблено і впроваджено індикатори (критерії) оцінки 
нафтогазоносності імпактних структур, серед яких: структурно-тектонічний; температурний; 
еманаційний; газовий (вуглекислий газ, гелій, водень); вуглеводневий; гідролого-гідрогеологічний. 

За розробленими індикаторами для кожної імпактної структури було складено прогностичні 
карти, де виділено прогнозні ділянки. При цьому головна увага приділялась кратеру і кільцевому 
валу структури. Обґрунтованість виділених ділянок знаходиться на різних рівнях: від упевнених 
до передбачуваних. Це обумовлено, значною мірою, детальністю вивчення геологічної будови 
імпактної структури. 

Аналіз результатів проведених комплексних досліджень будови та перспектив 
нафтогазоносності імпактних структур (астроблем) України, а також міжнародного досвіду 
розвідки та експлуатації нафтогазоносних структур США, Канади та інших країн дозволяє авторам 
роботи зробити наступні висновки. 

1. Імпактні структури (астроблеми) потрібно розглядати як нетрадиційні джерела 
енергетичної сировини – нафти і газу. Розвідка та експлуатація таких джерел дозволить в 
найкоротші строки виконати значне нарощування енергетичного потенціалу і, відповідно, 
зміцнення національної безпеки країни. 

2. Найбільш перспективними на виявлення покладів вуглеводнів промислового 
значення визначені – Бовтиська, Ротмістрівська та Оболонська імпактні структури України. Як 
першочерговий об’єкт для проведення цілеспрямованих геологорозвідувальних робіт 
пропонується Бовтиська структура, де розвідано родовище горючих сланців з запасами біля 4 млрд 
т. Сланці можуть використовуватись як паливо для електростанцій і промислового вилучення 
вуглеводнів (біля 800 млн т сирої нафти або 2,7 трлн м3 горючого газу). Результати проведеного 
комплексу приповерхневих СТАГГД, розробленого в ІГН НАН України, дають підстави 
стверджувати, що в підкратерній та підваловій зонах Бовтиської структури може бути виявлено 
значні запаси вуглеводнів. 

3. Перспективною для вивчення нафтогазоносності є структура, яка відома як 
«Олешківські піски». Структура знаходиться в перехідній зоні від південного схилу Українського 
щита до Причорноморської западини. Регіон визначається як потенційно нафтогазоперспективний.  

Таким чином, проведення в найкоротші терміни цілеспрямованих комплексних геолого-
геофізичних робіт (в т.ч. буріння свердловин), а на підготовчому етапі СТАГГД, ефективність 
яких доведена при пошуках нафтогазоносних структур різного генезису, на суші й акваторіях 
Чорного та Азовського морів, буде сприяти вирішенню проблем енергетичної безпеки держави. 

Результати проведених робіт і досліджень викладені в монографії 
«Нафтогазоперспективність імпактних структур України» [2], підготовленої колективом авторів – 
учених і виробничників та виданої в 2018 р. Робота має наукове і прикладне значення. 
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Інтегрування комплексу геолого-структурних досліджень, приповерхневих методів (газової за 
вуглеводнями, гелієм, воднем та непрямими (опосередкованими), еманаційної і термометричної 
зйомками), використання уточнених геолого-структурних моделей імпактних структур, ґрунтовна 
оцінка їх перспектив на нафту і газ, вивчення просторового положення флюїдодинамічних потоків 
вуглеводнів дозволить оперативно вносити корективи в пошуково-розвідувальні роботи, 
розміщенню сейсмічних профілів, місць закладання бурових свердловин. 

Література 
1. Тектонічна карта України, м-б 1 : 1 000 000 / Гол. ред. С.С. Круглов. – К.: Держгеолслужба 

України, УкрДГРІ, 2007  
2. Нафтогазоносність імпактних структур України / Гол. редактор І.Д.Багрій. – Київ- 

Чернівці: Букрек, 2018. – 503 с. 
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УДК 553.98.048 (477.83) 

ШЛЯХИ ДОРОЗРОБКИ ТА ДОРОЗВІДКИ ПОКЛАДІВ ГЛИБИННОЇ 
СКЛАДКИ БИТКІВ-БАБЧИНСЬКОГО НГКР  

Багнюк М.М., к. геол. н., bagnyuk.unga@i.ua,  
Дорохов М.В., ст. н. с., domavdomav@gmail.com,  

Бодлак В.П., н. с., bassoneb@i.ua,  
Дмишко О.О., ст. н. с., bagnyuk.unga@i.ua,  

Козак Л.М., bagnyuk.unga@i.ua, 
Львівське відділення УкрНДІгазу, м. Львів, Україна 

Незважаючи на тривалий час розвідки та розробки нафтогазоконденсатних покладів Битків-Бабчинського 
родовища в його межах ще є перспективні об’єкти. На прикладі Любіжнянського блоку запропоновано шляхи 
дорозробки покладу та висвітлено перспективність відкладів стрийської світи крейди. 

THE WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT AND EXPLORATION OF 
GLYBYNNA FOLD OF BYTKYV-BABCHE OIL-GAS-CONDENSATE FILD 

Bahnyuk M., Cand. Sci. (Geol.), bagnyuk.unga@i.ua;  
Dorokhov M., Senior Researcher, domavdomav@gmail.com;  

Bodlak V., Researcher, bassoneb@i.ua;  
Dmyshko O., Senior Researcher, bagnyuk.unga@i.ua;  

Kozak L., bagnyuk.unga@i.ua 
Lviv Branch of the Ukrainian Research Institute of Gas, Lviv, Ukraine 

On the example of the Lyubizhnya bloc, ways were proposed for the development pools and the prospects of Striy suite 
(Upper Cretaceous) were highlighted. 

Адміністративно площа досліджень належить Надвірнянському району Івано-Франківської 
області. 

За нафтогазогеологічним районуванням Битків-Бабчинське нафтогазоконденсатне 
родовище відноситься до Бориславсько-Покутського нафтогазоносного району Передкарпатської 
нафтогазоносної області Західного нафтогазоносного регіону України [1]. 

У геологічній будові структур родовища беруть участь флішові утворення стрийської 
(верхня крейда), ямненської, манявської, вигодсько-пасічнянської, бистрицької (палеоцен-еоцен), 
менілітової (олігоцен), а також моласові відклади поляницької і воротищенської світ (міоцен). 

Тектонічна будова родовища дуже складна, зумовлена насувом Берегової скиби Карпат на 
групу складок центральної частини Бориславсько-Покутської зони. Для району досліджень 
характерний покривно-лускоподібний стиль тектоніки.  

Виявлені поклади вуглеводнів приурочені до Берегової скиби Карпат та трьох ярусів 
складок Бориславсько-Покутської зони. Складки структурних ярусів розбиті поперечними скидо-
зсувами на блоки. 

Газоносність еоценових відкладів Глибинної складки була встановлена в 1958 р. Під час 
випробовування відкладів манявської світи з інтервалу 2162,0–2297,0 м в свердловині 385-Бт було 
отримано приплив газоконденсатної суміші з абсолютно вільним дебітом 2320 тис. м3/добу, а з 
інтервалу вигодсько-пасічнянської світи в цій же свердловині приплив склав 282 тис. м3/добу. 

У 2018 р. з врахуванням інформації отриманої за результатами буріння нових свердловин та 
даних розробки (протягом 60 років) уточнено геологічну модель родовища та складено ГЕО 
газоконденсатних покладів еоценових відкладів Глибинної складки. 

Відклади вигодсько-пасічнянської та ямненсько-манявської світ складки Глибинна 
виявилися газонасиченими у межах шести блоків (з півночі на південь): Старуньський, 
Бабчинський, Північно-Битківський, Південно-Битківський, Пасічнянський, Любіжнянський. За 
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результатами випробовування свердловин та їх експлуатації встановлено фільтраційний зв’язок 
між газонасиченими пластами різних блоків, на основі чого було зроблено висновок, що вони 
представляють єдиний газоконденсатний поклад.  

Найбільшими залишковими запасами газу характеризується продуктивна товща ямненсько-
манявської світи Любіжнянського блоку. Їх величина в південно-західній частині на кінець 2017 
року дорівнювала 899 млн м3. Для діючого фонду свердловин в цьому тектонічному елементі 
властиві найбільші робочі дебіти  газу від 10,0 тис. м3/добу до 48,4 тис. м3/добу за грудень 2017 
року та тиски від 0,98 МПа до 1,67 МПа. З метою активізації розробки цієї частини покладу 
рекомендовано буріння трьох експлуатаційних свердловин 51, 52, 53 глибиною 2800 м (рис. 1). 
Вони розкриють газонасичені пласти ямненсько-манявських відкладів у склепінні південно-
західної частини складки Глибинна. Вказана частина складки характеризується максимальними 
газонасиченими товщинами та відкритою пористістю порід-колекторів. Очікувані дебіти газу 
проектних свердловин будуть близькі до 30 тис. м3/добу. 

 
Рис. 1. Битків-Бабчинське НГКР. Карта покрівлі продуктивного горизонту в 

ямненсько-манявських відкладах (ІІ-ий структурний ярус, складка «Глибинна», 
Любіжнянський блок) 

 
Перспективи дорозвідки Глибинної складки необхідно пов’язувати з відкладами стрийської 

світи верхньої крейди, які представлені перешаруванням пісковиків, алевролітів та аргілітів. Вони 
згідно перекриваються нерозчленованими ямненсько-манявськими утвореннями. 

Поклади нафти у цих відкладах відомі в товщі Берегового насуву, газопрояви 
спостерігались при проходці Глибинної складки у свердловині 435. При стаціонарному 
випробовуванні у свердловині 482 в Пасічнянському блоці (інт. 2236–2375 м) отримано припливи 
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нафти дебітом 10 т/добу через 9 мм штуцер. Протягом періоду з 23.09.1965 р. по 31.12.1965 р. 
проводилась дослідна експлуатація, за цей час дебіт нафти знизився до 5,6 т/добу (обводненість 
6%), а газовий фактор збільшився до 917 м3/т; всього з свердловини видобуто 661,1 т нафти і 
608,2 тис. м3 супутнього газу. У свердловині 481 (Північнобитківський блок) з інтервалів 2360–
2418 м, 2451–2479 м отримано приплив газу. 

В межах Любіжнянського блоку породи стрийської світи розкриті свердловинами 36-, 304-, 
13-, 40-, 37-Бт. За даними первинної інтерпретації ГДС в розрізі виявлено 5 водонасичених пластів 
пісковиків та алевролітів пористістю 7,8–13,1% та товщиною 1–8 м, які розмежовані 
тонкоритмічними непроникними пачками товщиною 6–15 м.  

Очікується, що в склепінній частині складки відклади будуть газонасиченими можливо 
утворюючи єдиний поклад з ямненсько-манявськими утвореннями північно-східної частини 
Любіжнянського блоку (рис. 2).  

 
Рис. 2. Битків-Бабчинське НГКР. Розріз продуктивної частини по лінії ІІ-ІІ (ІІ-ий 

структурний ярус, складка «Глибинна», Любіжнянський блок) 

 
Впровадження запропонованих об’ємів буріння дозволить активізувати розробку покладу 

Любіжнянського блоку, відкрити нові газонасичені пласти та переглянути перспективність 
стрийської товщі у інших блоках Глибинної складки. 

Література 
1. Атлас родовищ нафти і газу України // Т. V. – Л.: В-во «Центр Європи». – 1998.   

305



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РЕСУРСІВ ВУГЛЕВОДНІВ 
НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ 
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1 – ДП «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» НАК «Нафтогаз України»,  
 м. Вишневе, Україна,  

2 – НАК «Нафтогаз України», м. Київ, Україна 
Зараз в Україні при проведенні оцінки перспективних ресурсів  вуглеводнів нафтогазоперспективних об’єктів 

згідно з діючими нормативними документами користуються детерміністським методом. Досвід проведення 
геологорозвідувальних робіт  провідними нафтогазовидобувними компаніями світу свідчить, що при їх плануванні 
застосовується переважно не стала (детерміністська) оцінка ресурсного потенціалу нафтогазоперспективних об’єктів, 
а їх імовірнісна оцінка. Для Східного нафтогазоносного регіону України визначені найбільш варіативні підрахункові 
параметри для оцінки перспективних ресурсів. Наявність різних варіантів оцінок ресурсного потенціалу 
нафтогазоперспективних об’єктів дозволяє розробити декілька варіантів інвестиційних проектів. 

MODERN APPROACHES TO ESTIMATE  
HYDROCARBON RESOURCES OF OIL AND GAS  

PROSPECTING OBJECTS 
Kharchenko M. 1, Cand. Sci. (Geol.-Mineral.), kharchenko@naukanaftogaz.kiev.ua,  

Ponomarenko L. 1, LPonomarenko@naukanaftogaz.kiev.ua,  
 Melnik L.1, LMelnik@naukanaftogaz.kiev.ua,  

Maksimchuk P.2, Cand. Sci. (Geol.), Maksimchuk@naftogaz.com,  
Chepil P. M.2, Cand. Sci. (Geol.-Mineral.), PChepil@naftogaz.com,  

 Koval A. M.2,  Cand. Sci. (Geol.), KovalA@naftogaz.com, 
1 – SE «Scientific-research institute of oil and gas industry» of NJSC «Naftogaz of Ukraine», 

 Vyshneve, Ukraine,  
2 – NJSC «Naftogaz Of Ukraine», Kyiv, Ukraine 

Now in Ukraine, during assessments of perspective hydrocarbons resources of oil and gas prospects, in accordance 
with the current regulatory documents the deterministic method is commonly used. The experience of hydrocarbons 
exploration works providing by the leading oil and gas production companies in the world indicates that during planning it is 
mostly uses not fixed (deterministic) assessment of the resources potential of oil and gas prospects, but their probabilistic 
assessment. For the Eastern oil and gas bearing region of Ukraine the most variable counting parameters for estimating 
prospective resources have been determined. The availability of various options for assessing the resource potential of oil and 
gas prospects allows several options for investment projects to be developed. 

Українські терени мають значні перспективи подальшого нарощування вуглеводневого 
потенціалу, позаяк ступінь реалізації початкових ресурсів (тобто відношення суми накопиченого 
видобутку та балансових запасів вуглеводнів (ВВ) до початкових потенційних ресурсів) 
нафтогазоносних регіонів України в цілому станом на 01.01.2017 р. складає лише 38,4 %. Тобто 
більше 60 % ресурсної бази ВВ ще не залучені до активних геологорозвідувальних робіт (ГРР). 

Одним з основних резервів нарощування ресурсної бази ВВ наряду з дорозвідкою вже 
відкритих родовищ є уведення в пошуково-розвідувальне буріння нових нафтогазоперспективних 
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об’єктів. Безумовно, що ефективне проведення ГРР на нових об’єктах повинно базуватися на 
коректній оцінці ресурсного потенціалу. 

Оцінку ресурсів ВВ нафтогазоперспективних об’єктів можна виконувати різними 
методами: об’ємним, методом аналогій з відкритими родовищами та за щільністю запасів ВВ. 
Останні два методи характеризуються значною невизначеністю, дають лише приблизну оцінку і в 
практиці ГРР при оцінці перспективних ресурсів ВВ локальних нафтогазоперспективних об’єктів 
вони застосовуються обмежено і лише як експрес-метод або в умовах низької вивченості 
перспективних ділянок надр при відсутності достатньої кількості фактичних геолого-геофізичних 
даних, що не дозволяє екстраполювати на перспективний об’єкт окремі підрахункові параметри. 
Зазначені методи частіше використовуються для оцінки прогнозних ресурсів ВВ. 

Основним методом кількісної оцінки перспективних ресурсів ВВ  нафтогазоперспективних 
об’єктів є об’ємний метод. При його застосуванні кількісна оцінка ресурсів провадиться з 
використанням параметрів, які характеризують об’єм потенційного покладу вуглеводнів, 
основними з яких є : площа, ефективна товщина колектора, ефективна пористість, 
нафто/газонасиченість. Крім того, для оцінки ресурсів нафти використовують ще такі параметри 
як густина нафти в стандартних (поверхневих) умовах та перерахунковий коефіцієнт, а для газу –  
пластовий тиск, поправки на температуру та на відхилення від законів ідеального газу. Зазначені 
параметри дозволяють підрахувати загальні ресурси нафти чи газу. Коефіцієнти вилучення нафти і 
газу, які вже можна віднести більше до технолого-економічних показників, дозволяють отримати 
видобувні ресурси нафти чи газу. 

Кількісні оцінки параметрів нафтогазоперспективних об’єктів   визначаються на підставі 
інтерпретації геологічних, геофізичних та інших даних, а також статистичної аналогії.  
Перспективні ресурси є підставою для геолого-економічної оцінки доцільності проведення 
подальших пошукових робіт. 

Існують два принципово різних підходи до кількісної оцінки ресурсів ВВ 
нафтогазоперспективних об’єктів : детерміністський та імовірнісний. При детерміністському 
оцінюванні перспективних ресурсів в розрахунок береться лише одне значення конкретного 
підрахункового параметра, яке є найбільш оптимальним на думку конкретного дослідника, але є 
достатньо суб’єктивним. Даний метод базується на методі порівняльних аналогій, за яким 
геологічні умови і параметри (в першу чергу підрахункові параметри) відомих вуглеводневих 
родовищ з певною умовою екстраполюються на нафтогазоперспективні об’єкти в межах певного 
нафтогазоносного комплексу осадового басейну. 

Незважаючи на жорстку регламентацію оціночних параметрів наявними нормативними 
документами, детерміністичний підхід несе в собі і високу частку невизначеності, яку важко 
обрахувати, оскільки вона суттєво залежить як від згаданих суб’єктивних чинників, так і повноти 
наявних геолого-геофізичних даних.  

При імовірнісному  підході в розрахунок ресурсів вуглеводнів береться інтервал значень 
окремих підрахункових параметрів від можливих мінімального до максимального, які 
визначаються за даними відкритих родовищ-аналогів, або за іншими критеріями. В результаті 
перемножування інтервалів значень підрахункових параметрів отримується розподіл усіх 
можливих в даному покладі значень об’ємів ВВ з різною вірогідністю ─ від 100 % до менш ніж 
1 %. Таким чином, імовірнісний розподіл ресурсів підготовленої до буріння пастки є оцінкою 
інтервалу невизначеності із заданою на ньому функцією розподілу вірогідності можливих значень 
кількості нафти і природного газу. 

Імовірнісний метод оцінки ресурсів ВВ використовується для обѓрунтування мінімальних, 
базових і максимальних оцінок ресурсів (зазвичай Р90, Р50, Р10), які потім використовуються, 
зокрема, в різних сценаріях розрахунків інвестпроектів. Перевага цієї методики перед звичайною 
детерміністською оцінкою запасів полягає в тому, що вона дозволяє врахувати вплив 
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невизначеностей всіх підрахункових параметрів. Підрахунок ресурсів виконується за 
традиційними формулами, але в якості підрахункових параметрів використовуються не середні їх 
значення, а їх статистичний розподіл. Розрахунки проводяться в програмах, що дозволяють 
виконувати стохастичне моделювання методом Монте-Карло. Результат розрахунків 
представляється також у вигляді розподілу прогнозних ресурсів, де кожній імовірності від 0 % до 
100 % відповідає своя величина ресурсів. 

На сьогодні в Україні при проведенні оцінки перспективних ресурсів  ВВ згідно з діючими 
нормативними документами користуються детерміністським методом. В той же час, враховуючи 
нагальні потреби галузі, є перші спроби застосувати певні варіанти імовірнісної оцінки 
вуглеводневих ресурсів. Зокрема, в розробленому СОУ 71.1-20077720-065:2014 [1] передбачається 
оцінка ресурсів нафти і газу за двома варіантами: базовому і песимістичному. За базовим 
варіантом враховуються оптимальні, найбільш вірогідні значення підрахункових параметрів, а за 
песимістичним варіантом - враховуються мінімально можливі значення підрахункових параметрів 
і відповідно мінімальні значення кількісної оцінки ресурсів ВВ.  

Досвід проведення ГРР провідними нафтогазовидобувними компаніями світу свідчить про 
використання в основному імовірнісної оцінки. Такий підхід до оцінки перспективних ресурсів 
нафтогазоперспективних об’єктів використовується і міжнародними фінансовими організаціями 
при кредитуванні чи інвестуванні ГРР. 

Практика проведення ГРР в нафтогазоносних регіонах України, коли застосовується лише 
стала оцінка ресурсної бази стримує, зокрема, міжнародне співробітництво. Досвід проведення 
оцінки ресурсної бази ВВ нафтогазоперспективних об’єктів українськими фахівцями із 
врахуванням  імовірнісної оцінки обмежений і базується не на статистичних даних, а на 
суб’єктивних поглядах дослідників. 

В той же час проведення оцінки ресурсної бази нафтогазоперспективних об’єктів у 
нафтогазоносних регіонах України іноземними компаніями з урахуванням імовірнісної оцінки 
ресурсної бази ВВ і геологічних ризиків є недостатньо ефективним з огляду на відсутність у 
зазначених компаній детальної геолого-геофізичної інформації та досвіду роботи в Україні. 

Імовірнісна методика оцінки ресурсів ВВ нафтогазоперспективних об’єктів вже достатньо 
детально відпрацьована в світовій практиці, однак все ще існує ряд питань, пов’язаних з 
ефективністю застосування методу в різних випадках, як наприклад, при визначенні сумарної 
імовірнісної оцінки для декількох пластів, спільного застосування з величинами геологічного 
ризику тощо. Неоднозачним є і питання вибору підрахункових параметрів для імовірнісної оцінки. 

Аналіз наявного фактичного матеріалу щодо характеристик покладів ВВ Східного 
нафтогазоносного регіону України свідчить про значну мінливість окремих підрахункових 
параметрів, які використовуються при оцінці ресурсної бази. Насамперед це відноситься до площі 
покладів, ефективної товщини, коефіцієнтів пористості та нафтогазоносаиченості. 

Зокрема, площа може змінюватися від долей квадратних кілометрів (Киянівська ділянка 
Скворцівського нафтогазоконденсатного родовища (НГКР), нафтовий поклад продуктивного 
горизонту В-16) до біля 500 км2 на  Шебелинському газоконденсатному родовищу (ГКР) - поклад 
у нижньопермсько - верхньокам’яновугiльних відкладах.  

Ефективна товщина покладів також варіює в широкому діапазоні – від менше одного метра 
(поклади продуктивного горизонту Б-3а  на Ольгівському ГКР та продуктивного горизонту С-5 на 
Кибинцівському нафтовому родовищу) до майже 150 м на тому же Шебелинському ГКР.  

Коефіцієнти відкритої пористості та нафтогазонасиченості варіюють в меншому діапазоні, 
проте все одно можуть суттєво вплинути на кількісну оцінку. Мінімальні значення відкритої 
пористості (критичні, тобто спроможність колектора віддавати флюїди) в різних структурно-
тектонічних умовах, в залежності від літологічних та петрофізичних особливостей колекторів, 
глибин залягання тощо для конкретних покладів дещо змінюються. На Римарівському НГКР у 
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нафтовому покладі продуктивного горизонту В-20а-б відкрита пористість становить 0,05-0,07. У 
покладах із карбонатним колектором, де часто важливим фактором ємнісно-фільтраційних 
властивостей є наявність тріщинуватості, мінімальні значення можуть бути менше 0,04. Так 
відкрита пористість нафтогазового покладу продуктивного горизонту В-25 Південно-
Берестівського НГКР становить 0,036. Максимальні значення відкритої пористості для нафтових 
покладів (до 0,302) спостерігаються на Скворцівському НГКР. 

Для газових покладів також достатньо широкий діапазон відкритої пористості. Карбонатні 
колектори для газових покладів також можуть характеризуватися низькими значеннями відкритої 
пористості. Наприклад, на Височанському ГКР у покладі продуктивного горизонту С-6-7б 
відкрита пористість становить 0,037. Максимальні  значення пористості у газових покладах (0,304) 
характерна для відкладів тріасу Східно-Руновщинського ГР. 

Коефіцієнти нафтогазонасиченості в основному змінюються від 0,5 до 0,85. Максимальні 
значення нафтонасиченості (0,95) характерні для нафтогазових покладів продуктивних горизонтів 
В-15 та В-18 Глинсько-Розбишевського НГКР. Максимальна газонасиченість (0,98) характерна для 
газового покладу В-24 Васищівського ГКР. 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що найбільше оптимальними при 
імовірнісній оцінці нафтогазоперспективних об’єктів Східного нафтогазоносного регіону України 
є наступні параметри, які суттєво впливають на кількісні підрахунки та характеризуються значною 
мінливістю: 

- площа прогнозного покладу; 
- ефективна товщина; 
- коефіцієнт пористості; 
- коефіцієнт нафтогазонасиченості. 
Проведення оцінки ресурсної бази ВВ нафтогазоперспективних об’єктів на імовірнісній 

основі повинно базуватися на значному обсязі фактичного матеріалу, який повинен кількісно 
охарактеризувати об’єкти дослідження. З цією метою необхідно створення відповідної 
інформаційної основи. З метою максимальної достовірності прогнозу нафтогазоносності 
нафтогазоперспективних об’єктів найбільш оптимальною інформаційною основою є інформація 
по родовищах ВВ Східного нафтогазоносного регіону України. 

Проведення оцінок ресурсного потенціалу нафтогазоперспективних об’єктів на основі 
імовірнісної оцінки дозволить  отримувати не фіксовані значення перспективних ресурсів 
нафтогазоперспективних об’єктів, а їх статистичний розподіл.  Це підвищить ефективність ГРР,  
наблизить їх результати до міжнародних стандартів, що сприятиме, в свою чергу, більш тісному 
співробітництву із міжнародними нафтогазовими компаніями, залученню як вітчизняних так і  
іноземних інвестицій.  

Література 
1. СОУ 71.1-20077720-065:2014 Геологорозвідувальні роботи на нафту та газ. Експертна 

оцінка нафтогазоносності підготовлених об’єктів. Положення, затверджено наказом Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 20.01.15 № 12 
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ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТЕКТОНІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ЇХ  ВПЛИВ НА 
ЕКРАНУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ 

Харченко М.В.1, к. геол.-мін. н, kharchenko@naukanaftogaz.kiev.ua,  
Маслюк О.О.2, mishur2shur@ukr.net,  

1 – ДП «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» НАК «Нафтогаз України»,  
 м. Вишневе, Україна,  

2 – ТОВ «ГЕОМОНІТОРИНГ», м. Київ, Україна 
 

Провідна роль в екрануванні покладів  вуглеводнів тектонічно екранованого типу належить безпосередньо 
зонам тектонічних порушень. На основі аналізу та узагальнення фактичних матеріалів, отриманих за результатами 
досліджень особливостей геологічної будови і нафтогазоносності родовищ ВВ та структур, де були отримані негативні 
результати, буріння визначені основні параметри тектонічних порушень, які впливають на екрануючі властивості: тип, 
продуктивність, амплітуда, тривалість розвитку, кут падіння, форма в плані, наявність додаткових ускладнюючих 
плікативних форм. 
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Critical role in sealing of tectonically screened hydrocarbon accumulations belongs directly to the zones of tectonic 

faulting. Issuing from an analysis and generalization of negative exploration drilling results from available data on geological 
structure features and petroleum potential of discovered hydrocarbon fields and prospective structures it was recognized key 
parameters of the tectonic faults to impact their sealing properties, namely fault type, proven exploration analogs, displacement 
distance, duration of development, angle of its dip, morphology of fault plane, presence of complicating plicative deformations 
as well. 

В нафтогазоносних регіонах зі значним ступенем освоєння початкових сумарних ресурсів у 
зв’язку зі скорочення фонду нерозбурених антиклінальних структур суттєву роль відіграють інші 
типи пасток вуглеводнів (ВВ), зокрема тектонічно екрановані [1–4].  

Ефективність проведення глибокого пошуково-розвідувального буріння значною мірою 
залежить від правильного визначення якості (відповідно – умов) екранування прогнозних пасток 
ВВ. Необхідно зазначити, що тектонічні порушення не є площинами, як часто уявляють 
дослідники, а є зонами із складною внутрішньою будовою [5, 6]. Саме особливості будови даних 
зон і є основними чинниками, які впливають на екрануючі властивості тектонічних порушень. В 
першу чергу на властивості зон тектонічних порушень впливають тектонічні фактори – тобто 
особливості морфології, кінематики тектонічних порушень. Отже, прогноз властивостей даних 
параметрів дозволить спрогнозувати і екрануючі властивості зон тектонічних порушень. 

Прогнозування екрануючих властивостей зон тектонічних порушень на 
нафтогазоперспективних об’єктах необхідно виконувати до їх уводу у пошуково-розвідувальне 
буріння. Тому необхідно, щоб визначення параметрів тектонічних порушень могло бути здійснене 
за результатами сейсморозвідувальних робіт в межах  ділянки досліджень. 
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На основі аналізу та узагальнення фактичних матеріалів, отриманих за результатами 
досліджень особливостей геологічної будови і нафтогазоносності родовищ ВВ та структур, де 
були отримані негативні результати буріння (в першу чергу в межах центральної частини 
Північного борту Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), були виділені основні параметри 
тектонічних порушень, які впливають на їх екрануючі властивості.  

Типи порушень. Найважливішою ознакою (з точки зору нафтогазоперспективності) 
розривного тектонічного порушення є його тип. При оцінці критеріїв порушень розглядалися 
поклади ВВ, екрановані різними типами порушень: скидами (згідними і незгідними), підкидами, 
насувами. Треба зазначити, що крім поперечного до простягання порушення напрямку зміщення 
крил можливе і поздовжнє, відтак значна частина порушень може мати зсувну складову. Подекуди 
можна виділити і обертову складову, але на практиці їх виявлення і визначення їх кількісних 
характеристик дуже проблематичне.   

Тектонічно екрановані поклади ВВ в різних нафтогазоносних регіонах України переважно  
екрануються різними типами порушень, бо  незважаючи на кращу екрануючу здатність певних 
типів порушень (в першу чергу – пов’язаних з умовами стиснення) на статистику впливає і 
розповсюдженість певних типів порушень на території.  

В Східному нафтогазоносному регіоні екранування відбувається в першу чергу скидами, як 
згідними, так і незгідними. При цьому найбільша частина родовищ, існування яких обумовлене 
саме диз’юнктивними порушеннями, розповсюджені в межах Північного борту ДДЗ,  оскільки 
саме на монокліналях тектонічне екранування має найбільший розвиток. 

В умовах моноклінального залягання пластів для утворення пастки достатня наявність 
одного лише опуклого в плані порушення. Крім того можлива значна кількість варіантів пасток, 
утворених комбінаціями плікативних і диз’юнктивних форм. В умовах пласких поверхонь 
(залягання пластів і морфології тектонічних порушень) необхідна комбінація відразу кількох 
порушень. Параметри кожного можуть бути негативними для утворення і збереження пастки, тому 
в даному випадку перспективність зменшується.  

Для антиклінальних структур наявність порушення може вплинути на розміщення покладів 
в окремих блоках, але не є визначальним критерієм існування родовища. До того ж, внаслідок 
того, що при однаковій амплітуді вертикального зміщення виділення антиклінальних  структур 
геофізичними методами більш легке і ефективне, ніж виділення порушень, саме антиклінальні 
структури були першочерговими для пошуку ВВ.  

Відповідно, в приосьовій зоні ДДЗ більшість відкритих родовищ приналежні саме до 
антиклінальних структур, переважна більшість яких  обумовлені соляною тектонікою і являють 
собою криптодіапіри чи діапіри. Тектонічні порушення в цих умовах не є основним фактором 
існування і пошуковим критерієм для родовищ ВВ. Оскільки формування цих структур тривало 
протягом великого проміжку часу, а соляні маси є дуже пластичними, соляні тіла і супроводжуючі 
їх порушення відзначаються надзвичайно великою мінливістю форм. Для порушень часто 
характерна наявність обертової складової і зміна вектору переміщення в окремі проміжки часу, 
(наприклад, в умовах просідання структури  центральний горст може перетворитись на 
центральний грабен). Відповідно, для порушень, які пов’язані з антиклінальними 
кріптодіапіровими структурами, визначальним фактором екрануючої здатності виступають не 
тільки морфологічні, а й літологічні фактори.  

Зони підкидів, що не пов’язані з сольовою тектонікою,  і насувів спостерігаються лише в 
крайній південно-східній частині ДДЗ. Пов’язані з ними поодинокі родовища є дуже дрібними і 
малодослідженими, тому перспективність цих типів порушень в межах ДДЗ мало вивчена..   
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В Західному нафтогазоносному регіоні в Борислав-Покутській зоні (яка являє собою 
великий тектонічний покрив) переважна частина родовищ приналежні до асиметричних, розбитих 
поперечними порушеннями антиклінальних складок у фронтальних частинах насувів, що 
послідовно перекривають  один одного. Визначальну роль в екрануванні цих родовищ відіграють 
площини насувів та регіональні поперечні порушення, які іноді перетинають кілька ярусів насувів.   

В Більче-Волицькій зоні Західного регіону спостерігається найбільша різноманітність умов 
нафтогазонакопичення, проте більшість покладів приналежні до антиклінальних пасток, які 
ускладнені різними типами порушень. Через тонку шаруватість розрізу і значний вміст 
пластичних порід навіть при незначних зміщеннях зона порушення заповнюється пластичним 
матеріалом зі значним вмістом глин, що створює сприятливі умови для екранування і утворення 
тектонічно екранованих покладів ВВ в окремих тектонічних блоках.  

В Південному нафтогазоносному регіоні спостерігається екранування скидами і насувами, 
але кількість родовищ тут менша, ніж в Східному і Західному регіонах, тому визначення навіть 
якісних характеристик умов екранування є проблематичним.  

Узагальнюючи вищевказане, можна зазначити, що для різних нафтогазоносних регіонів 
найбільш продуктивними є різні типи порушень, а інші параметри тектонічних порушень 
впливають на продуктивність порушень в різній мірі. 

При визначенні типів зон порушень прийняті 4 основні типи розривних порушень: згідний 
скид, незгідний скид, підкид та насув без визначення зсувну та обертової складових порушень.  

Продуктивність порушення. Приуроченість нафтогазоперспективного об’єкту до 
порушення, яке екранує вже відкриті родовища ВВ є важливим позитивним фактором. Наявність 
родовища, що екранується певним порушенням, вказує на задовільні екрануючі властивості зони 
саме цього тектонічного порушення та, відповідно, його здатність екранувати поклади ВВ.  Крім 
того встановлено, що на певній території більшість родовищ ВВ тектонічно екранованого типу 
тяжіє до конкретних типів порушень та порушень певної направленості. Встановлені особливості 
дозволяють навести наступну градацію продуктивності тектонічних порушень: порушення 
вважається продуктивним, якщо вже відоме екрановане цим порушенням родовище (родовища); 
порушення вважається перспективним, якщо приналежить до системи порушень, частина з яких є 
продуктивними, або до порушень з будовою, аналогічною порушенням, що екранують поклад; в 
інших випадках продуктивність (і перспективність) порушення вважається не визначеною. 

Амплітуда порушення. Амплітуда диз’юнктиву  позитивно  впливає на екрануючу 
здатність зони порушення. Це пов’язано, в першу чергу, з більш інтенсивною переробкою 
речовини зони порушення. Крім того, змінність термобаричних умов може призводити до 
випадіння з розчинів речовин, що сприяють ущільненню зони порушення. Пропонується виділяти 
великоамплітудні та малоамплітудні порушення. Граничні значення даного параметру 
визначаються для конкретного типу порушення на певній території окремо. 

Тривалість розвитку порушення. З амплітудою порушення тісно пов’язаний і вік його 
розвитку. Як правило, серед порушень певної території найбільш перспективними (з точки зору 
екрануючих властивостей) є порушення, що характеризуються найдовшою активністю в часі. 
Причини цього полягають в більшій тривалості процесів мілонітизації, метасоматозу, тощо.  

Кут падіння порушення. На фізичні властивості зон тектонічних порушень, відповідно і 
на їх екрануючі властивості, суттєвий вплив має ступінь нахилу даного порушення. Порушення, 
падіння яких на всій довжині близькі до вертикальних поступаються в плані нафтогазоносності 
перед похилими та такими, що в плані мають не тільки вертикальні, але й похилі ділянки. Це 
обумовлене тим, що на зону порушення у їх похилих ділянках  діє сила гравітації вище 
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розташованого крила, створюючи додаткове ущільнення. Крім того, в зонах похилих ділянок 
порушень під час тектогенезу за рахунок стиснення відбувається більш інтенсивна переробка 
кластичного матеріалу (у порівнянні з вертикальними порушеннями), що сприяє мілонітизації зон 
порушень і, відповідно, покращенню їх екрануючих властивостей. Таким чином порушення за 
кутом їх нахилу можна поділити на вертикальні (та близькі до вертикальних) і похилі. Величина 
граничного куту падіння визначається конкретно для певного типу порушення на території. 

Форма порушення в плані. Серед порушень більшою продуктивністю відрізняються такі, 
що в плані мають дугоподібну або хвилясту форму, що обумовлене додатковим стисненням при 
переміщенні блоків по складній траєкторії, а в окремих випадках і сама така форма свідчить про 
значне бічне стиснення в зоні порушення, яке спричинило до викривлення площини порушення. 

Наявність додатних плікативних форм, що ускладнюють порушення. Додатні 
плікативні форми є додатковим позитивним фактором для можливого екранування. По перше, 
плікативні форми створюють додатковий об’єм прогнозної пастки ВВ, що відповідно збільшує її 
ресурсну базу. Крім того, наявні плікативні форми характеризуються зонами додаткового 
стиснення, а в окремих випадках і сама така форма свідчить про значне бічне стиснення в зоні 
порушення. Необхідно зазначити, що позитивний вплив додаткового стиснення в зоні порушення 
можуть бути за рахунок плікативних форм як в межах екранованого блоку так і в межах 
екрануючого блоку.  

Література 
1.  Харченко М. В., Довжок Т.Є., Маслюк  О.О. Стан і перспективи  нафтогазоносності 

Північного борту Дніпровсько-Донецької западини // Нафтова і газова пром-сть.  – 2008.  –  №1.  –  
С.18–21. 

2.  Харченко М.В. Особливості утворення тектонічних порушень та умови екранування 
тектонічно екранованих пасток вуглеводнів. // Нафтова і газова пром-сть. 2011. – № 3. – С. 10–14. 

3.  Лазарук Я.Г. Про формування незгідних скидів північного борту Дніпровсько-Донецької 
западини // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2007. – №4. – С. 33–40. 

4.  Зюзькевич М.П. Нове родовище вуглеводнів на північному борту ДДЗ // Нафт. і газова 
пром-сть. – 2003. – № 2. – С. 22–24. 

5.  Wibberley C.A.J., Yielding G., Toro G. Recent advances in the understanding of fault zone 
internal structure. a review Geological Society, London, Special Publications 2008, v. 299, p. 5–33.  

6.  Харченко М.В., Маслюк О.О. До екрануючих властивостей тектонічних 
порушень // Геологічний журнал – 2015. – № 3(352). – С. 44–50. 

 

313



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

УДК 528+550.837+553.98 

ПРЯМОПОИСКОВАЯ МОБИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:  РЕЗУЛЬТАТЫ 
АПРОБАЦИИ НА МАЧУХСКОМ И СЕМИРЕНКОВСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ДДВ 
Левашов С.П.1, к. ф.-м. н., geoprom@ukr.net;  
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 Корчагин И.Н.3, д. ф.-м. н., проф., korchagin.i.n@gmail.com;  
, Божежа Д.Н.1, bozherzha@gmail.com;  

1 –  Институт прикладных проблем экологии, геофизики и  геохимии, г. Киев, Украина,  
2 –  ООО «ДТЭК Нефтегаз», г. Киев, Украина,  

3 –  Институт геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины, г. Киев, Украина  
Анализируются результаты апробации мобильной технологии поисков скоплений углеводородов (УВ), 

включающей частотно-резонансный метод обработки данных ДЗЗ, а также геоэлектрические методы становления 
короткоимпульсного электромагнитного поля и вертикального электрорезонансного зондирования. Отдельные методы 
технологии могут использоваться на рекогносцировочном, детализационном и полевом этапах поисковых работ. 
Работоспособность технологии демонстрируется результатами ее применения на двух месторождениях УВ в ДДВ. 
Прямопоисковую технологию рекомендуется использовать в комплексе с традиционными геофизическими методами. 
Она может применяться при исследованиях слабоизученных участков в пределах известных нефте- и газоносных 
бассейнов, а также для поисков и локализации каналов вертикальной миграции глубинных флюидов на 
месторождениях УВ и в пределах закартированных аномальных зон типа «залежь УВ». 

DIRECT-PROSPECTING MOBILE TECHNOLOGY: RESULTS OF 
APPROBATION AT MACHUKHSKOYE AND SEMIRENKOVSKOYE 

HYDROCARBONS DEPOSITS IN DNEPR-DONETS BASIN 
Levashov S.1, Cand. Sci. (Phys.-Math.), geoprom@ukr.net;  

Gafich I.2,  Cand. Sci. (Geol.), gafichip@dtek.com;  
  Yakymchuk N.1,  Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., yakymchuk@gmail.com;  
Korchagin I.3,  Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., korchagin.i.n@gmail.com;  

 Bozhezha D.1, bozherzha@gmail.com;  
1 – Institute of Applied Problems of Ecology, Geophysics and Geochemistry, Kyiv, Ukraine,  

2 – DTEK Neftegaz LLC, Kyiv, Ukraine,  
3 –  Institute of Geophysics of Ukraine National Academy of Science, Kyiv, Ukraine  

The results of mobile technology approbation for hydrocarbon (HC) accumulation searching, including the frequency-
resonance method of RS data processing, as well as geoelectric methods of forming the short-pulsed electromagnetic field and 
vertical electric-resonance sounding, are analyzed. Separate methods of technology can be used at reconnaissance, detailed and 
field stages of prospecting works. The technology efficiency is demonstrated by the results of its application at two 
hydrocarbon fields in DDB. Direct-prospecting technology is recommended to be used in conjunction with traditional 
geophysical methods. It can be used during studies of poorly investigated areas within known oil and gas basins, as well as 
during the search and localization of vertical channels of deep fluids migration within hydrocarbon deposits and the contours of 
mapped anomalous zones of “hydrocarbon reservoir” type.  

Введение. Одним из важных поводов подготовки настоящего доклада (публикации) 
послужили опубликованные в 2017–2018 гг. монография [10] и статьи [2, 7–9], в которых 
рассматриваются и анализируются фундаментальные проблемы водородной дегазации Земли, 
глубинного (абиогенного) синтеза углеводородов, поисков и разведки месторождений нефти и газа 
в глубинных горизонтах нефтегазоносных бассейнов. 
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В статье [9, с. 133] обсуждаются состояние и пути решения основных проблем современной 
нефтегазовой геологии в области пополнения ресурсов углеводородного сырья и поисков залежей 
нефти и газа. Утверждается о необходимости критического анализа осадочно-миграционной 
парадигмы нефтегазовой геологии, построенной на теории органического (биогенного) 
происхождения нефти и газа с учетом новых научных и практических результатов,  
обосновывающих альтернативную глубинную парадигму, базирующуюся на теории 
неорганического (минерального), абиогенно-мантийного происхождения углеводородов. В 
качестве альтернативы развития добычи углеводородов, предлагается делать ставку на рост 
ресурсной базы в традиционных и новых районах нефтегазодобычи за счет освоения глубинных 
горизонтов разреза. 

На целесообразность освоения залежей углеводородов в глубинных горизонтах 
Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ) обращают также внимание авторы статьи [7]. Здесь 
убедительно показано, что максимальные объемы добычи газа в Украине были достигнуты в 
период, когда геологическое изучение ресурсного потенциала и бурение глубоких скважин в этом 
нефтегазоносном регионе были сосредоточены на глубинных горизонтах. 

Поскольку процесс бурения глубоких скважин является достаточно продолжительным во 
времени и требует вложения значительных объемов финансовых ресурсов, авторы публикаций [7, 
9] обращают также внимание на проблему геологического изучения нетрадиционных объектов 
поиска на больших глубинах с целью обоснования заложения поисковых и разведочных скважин. 
Решению проблемы выбора оптимального комплекса геолого-геофизических исследований может 
содействовать также и более активное использование в геологоразведочном процессе 
прямопоисковых геофизических технологий. В настоящем докладе представлены результаты 
применения одной из таких технологий - частотно-резонансной обработки данных 
дистанционного зондирования Земли  (ДЗЗ, спутниковых снимков) на двух газоконденсатных 
месторождениях  ДДВ, расположенных в глубинах до 6000 – 7000 м и более. 

О поисковых методах. Апробированная мобильная прямопоисковая технология включает 
метод частотно-резонансной обработки и интерпретации спутниковых снимков [3-5] и наземные 
геоэлектрические методы СКИП и ВЭРЗ [5]. Отдельные компоненты (методы) этой технология 
разработаны на принципах «вещественной» парадигмы геофизических исследований [5], сущность 
которой заключается в поиске конкретного (искомого в каждом отдельном случае) вещества – 
нефти, газа и т.д. Дополнительную информацию об отличительных особенностях используемых 
методов, а также результаты их практического применения можно найти во многих публикациях, 
в том числе в статьях [3-5, 11-12]. 

Учитывая, что на первом этапе исследований обработка и дешифрирование спутниковых 
снимков, частично находящихся в свободном доступе, оперативно проводится в лабораторных 
условиях, без организации и проведения полевых исследований, эту технологию можно считать 
высоко-оперативной, позволяющей за очень короткое время выполнить региональную оценку 
перспектив нефтегазоносности поискового участка в любой точке, независимо от сложности 
доступа к исследуемой территории. 

Мачухское газовое месторождение (ДДВ, Полтавский сегмент). Месторождение 
расположено в Полтавской обл., Украина. В тектоническом отношении находится в южной 
прибортовой зоне ДДВ [1]. Основные залежи газа приурочены зонам повышенной 
трещиноватости в карбонатах турнейского яруса нижнего карбона (Т-2-4) и карбонатно – 
терригенной толще фаменского яруса девона на глубинах до 5500 – 6000 м [1]. Особенности 
месторождения – нахождения в зоне АВПД с коэффициентом аномальности более 2. Очень 

315



 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

высокие значения пластового давления установленны в большинстве скважин и составляют более 
100 МПа на глубинах от 5 км. Коллектора трещинно-кавернозного, трещинно-порового и 
трещинного типа с признакими глубинной миграции пластовых флюидов. Газ – преимущественно 
чистый метан. Установлено явление глубинной гидрогеологической инверсии в продуктивной 
части разреза на глубинах более 5,5 км. В связи с этим проводились также поиски зон 
вертикальной миграции в пределах месторождения. 

Необходимо отметить, что в январе 2012 г.  проведена частотно-резонансная обработка 
спутникового снимка в масштабе 1:100000 относительно крупной поисковой площади. В пределы 
этой площади попали также известные месторождения углеводородов (УВ): Селюховское; 
Макарцевское; Абазовское; Мачухское (рис. 1). В результате, на участке расположения 
Мачухского газового месторождения обнаружено две аномальные зоны типа «газ» с 
максимальными значениями пластового давления 50.0 и 48.0 МПа (рис. 1). 

В марте 2016 г. при проведении экспериментальных исследований с целью поисков 
вертикальных каналов миграции флюидов. Спутниковый снимок участка расположения 
Мачухского месторождения был обработан в очень крупном масштабе – 1:10000 (рис. 2). В 
пределах обследованной площади обнаружено и закартировано три аномальные зоны типа «газ» – 
одна относительно крупная и две небольшие (рис. 2). Пластовое давление в пределах крупной 
аномальной зоны, оцененное по результатам обработки, находится в интервале значений 50.0-50.4 
МПа. 

 
Рис. 1. Карта аномальных зон типа 

«залежь УВ» нефтегазоносного участка, 
расположенного северо-восточнее г. 

Полтава (масштаб обработки – 
1 : 100 000). 1 – общий контур аномальной 

зоны; 2 – в пределах контура значения 
давления выше 30 МПа; 3 – в пределах 
контура значения пластового давления 

выше 40 МПа; 4 – оценки максимальных 
значений пластового давления (в МПа) в 
пределах аномальных зон; 5 – положение 

участка обработки снимка в масштабе 
1 : 35 000 

 
Рис. 2. Карта аномальных зон типа 

«Газовая залежь» на  месторождении 
«Мачухское» в Полтавской области (по 
данным частотно-резонансного анализа 

спутникового снимка). 1 – шкала 
максимальных значений пластового 

давления, МПа; 2 – зона вертикального 
канала; 3 – центральные точки 

вертикальных каналов; 4 – координаты 
центральных точек; 5 – тектонически 

ослабленные зоны 
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Поиски вертикальных каналов миграции глубинных флюидов проводились в дальнейшем в 
контурах крупной аномальной зоны. В результате обнаружены две небольшие локальные зоны с 
относительно высокими значениями пластового давления – 95 и 110 МПа (рис. 2), которые можно 
рассматривать в качестве каналов вертикальной миграции. 

На площади Мачухского месторождения проводились и комплексные  геохимические 
исследования по технологии СТАГИ, выполненные ИГН НАН Украины. Результаты изложены в 
статье [11]. Выявленные по данным СТАГИ перспективные зоны частично подтверждают 
прогнозы, полученные в ходе обработки спутниковых снимковРайон Семиренковского 
газоконденсатного месторождения (ДДВ, Полтавский сегмент). В региональном тектоническом 
плане Семиренковское месторождение расположено в пределах приосевой части центрального 
грабена ДДВ и приурочено к полосе северо-восточного глубинного облегания Лубенско-
Белоцерковского выступа фундамента, глубина залегания которого в районе месторождения 
составляет 9-12 км. Геологическое строение Семиренковского поднятия изучалось сейсмическими 
исследованиями и поисковым бурением. Так, по верхневизейских структурных планах 
Семиренковское поднятие представляет собой антиклинальную форму амплитудой до 70 м, 
вытянутую в субширотном направлении. В пределах структуры пробурена сверхглубокая 
скважина глубиной 6750 м, открывшая новую глубинную газовую залежь в отложениях девона. 
Оценка пластового давления – более 150 МПа. Залежь связана с терригенно-карбонатными 
коллекторами, преимущественно трещинного типа с признаками вторичных изменений, 
возникших под воздействием миграции глубинных флюидов. В ходе испытаний получен 
промышленный приток газа, состоящего, в основном, из метана. 

В результате оперативно проведенных работ был подготовлен и обработан спутниковый 
снимок участка расположения Семиренковского месторождения в масштабе  1:65000 (рис. 3). На 
начальном этапе работ с использованием частотно-резонансной технологии осуществлялось 
обнаружение и прослеживание тектоничнски ослабленных зон (тектонических нарушений), вдоль 
которых возможна миграция глубинных флюидов. Опыт применения технологии показывает, что 
картируемые аномальные зоны типа «залежь УВ» в большинстве случаев примыкают  к 
тектонически ослабленным зонам.  

На следующем этапе работ в пределах обследованной площади обнаружено и закртировано 
пять аномальных зон типа «Gas-Condensate» и две аномалии типа «Gas». В контурах 
обнаруженных аномалий оценены максимальные значения пластового давления флюидов в 
коллекторах (рис. 3). 

На заключительном этапе исследований в контурах двух аномалий типа «Gas-Condensate» со 
значениями пластового давления 70.0 МПа обнаружено две небольшие локальные зоны с 
относительно высокими значениями пластового давлени – 91.7 и 90.7 МПа. Их можно 
интерпретировать, как каналы вертикальной миграции глубинных УВ. 

Дополнительные комментарии. К приведенным материалам экспериментальных 
исследований целесообразно добавить следующее. 

1. Масштаб обработки спутникового снимка 1 :65000 классифицирует проведенные 
исследования на Семиренковском месторождении как рекогносцировочные. Это первый этап 
работ с использованием мобильных прямопоисковых методов. Более подробно все возможные 
этапы работ описаны в статье [11]. 

2. В процессе проведения обработки снимка целенаправлено не использовалась имеющаяся 
геолого-геофизическая информация по району работ (сейсмические материалы, скважинные 
данные, и т.д.). Использование в дальнейшем этой информации, на этапе проведения 
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детализационных работ, существенно повысит информативность частотно-резонансной обработки 
снимков. 

 

 
Рис. 3. Карта аномальных зоны типа «Gas-Condensate» и «Gas» на поисковом блоке в районе 
Семиренковского газоконденсатного месторождения. Масштаб обработки снимка 1 : 65 000. 

1 – шкала максимальных значений пластового давления, MПa; 2 – зоны вертикальной 
миграции флюидов, обнаруженные по гелию и водороду; 3 – центральные точки зон 

вертикальной миграции: V1 - давление – 91.7 MПa; V2 - давление – 90.7 МПа; 4 – 
тектонически ослабленные зоны (тектонические нарушения). Площадь участка 

обследования: 12 × 15 = 180 км2. 
 

3. Значительный объем дополнительной и более детализированной информации о 
нефтегазоносности месторождения может быть получен в результате проведения наземных работ 
прямопоисковыми геоэлектрическими методами СКИП и ВЭРЗ. Точность и информативность 
наземных геоэлектрических методов существенно выше, чем точность технологии частотно-
резонансной обработки и декодирования данных ДЗЗ. 

4. На Семиренковском месторождении достаточно детально изучены коллекторские 
свойства продуктивных горизонтов глубоких скважин, как по геофизическим исследованиям 
скважин, так и по керну. В статье [6, с. 86] результаты исследований охарактеризованы 
следующим образом: «Присутствие высокодебитных коллекторов нефти и газа в нижнем карбоне 
на глубине более 6 км обусловлено воздействием на интенсивно уплотненные (с практически 
полностью редуцированной седиментационно-литогенетической пористостью) осадочные породы 
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высокоэнтальпийных флюидов плюмтектонической природы на нео- и актуотектоническом этапах 
развития нефтегазоносного бассейна. Особую роль играет текущая гелиево-водородная продувка. 
Она обеспечивает как чисто физическое разуплотнение (“газовая” пористость и трещиноватость), 
так и физико-химические процессы выщелачивания и кислотного растворения». 

Из текста, приведенного выше, следует, что особую роль в формировании коллекторов на 
больших глубинах авторы исследований отводят «текущей гелиево-водородной продувке». Этот, 
установленный при изучении кернового материала факт является принципиальным для авторов 
доклада, так как его можно считать независимым (дополнительным) доказательством в пользу 
работоспособности методики обнаружения и локализации каналов вертикальной миграции 
глубинных флюидов по результатам регистрации аномальных откликов на резонансных частотах 
водорода и гелия [11].  

5. Авторы «геосолитонной» концепции образования УВ (Бембель и др., 2003) в своих 
публикациях обращают внимание, что попадание скважин в такие каналы (геосолитонные трубки) 
может приводить, с одной стороны, к «ураганным» притокам УВ в скважинах, а с другой стороны, 
это также может являться причиной возникновения осложнений в процессе их бурения. В связи с 
отмеченным, проблема обнаружения и локализации участков вертикальной миграции флюидов 
(зон разуплотнения пород и связанных с ними зон с аномально высокими пластовыми давлениями) 
требует особого внимания при проведении поисково-разведочного бурения на нефть и газ. 

6. Интересными и заслуживающими внимания являются факты, приведенные в статье [7, с. 
39]: «Среди 333 газоконденсатных, газовых и гетерофазных  месторождений Украины известно 
несколько гигантов (Шебелинское, З. Крестищенское, Ефремовское, Яблуновское) и целый ряд 
крупных и средних месторождений с высокими дебитами и высококачественным газом. Свыше 
200 из них, включая находящиеся на завершающей стадии разработки, перспективны на 
выявление новых залежей (преимущественно в более глубоких горизонтах, а также в смежных 
ловушках) и требуют доразведки». В другой части этой статьи [7, с. 39-40] авторы отмечают, что 
«…4,6 трлн. м3 газовых ресурсов Украины это те, которые в той или иной мере обеспечены 
прогнозно-поисковыми объектами – так называемыми локальными положительными структурами, 
с которыми связано большинство известных месторождений». В заключении статьи авторы 
констатируют [7, с. 57]: «При определении направлений ГРР по наращиванию потенциала добычи 
УВ основное внимание необходимо обратить на старые, ставшие традиционными, области 
нефтегазодобычи. Успешное освоение УВ потенциала больших глубин и, в частности, доразведка 
месторождений в пределах наиболее глубокого  Полтавско-Харьковского сегмента ДДВ, где 
находится главный газовый полюс Украины, должно существенно повысить добычу газа и 
обеспечить переход к планомерному проведению ГРР по всем другим направлениям». 

7. С учетом сказанного выше отметим, что апробированные мобильные прямопоисковые 
методы (технология частотно-реонансной обработки данных ДЗЗ, а также наземные 
геоэлектрические методы СКИП и ВЭРЗ) в комплексе с другими методами могут использоваться 
для доразведки месторождений УВ, находящихся на поздней стадии разработки, оценки 
нефтегазового потенциала глубинных горизонтов разреза, выбора наиболее перспективных 
структур и объектов для первоочередного детального изучения и разбуривания. Результаты 
апробации прямопоисковых методов позволяют констатировать, что они также могут успешно 
использоваться для оперативного обнаружения и картирования возможных скоплений водорода и 
гелия на участках интенсивной водородной дегазации. 

Заключение. Для демонстрации важности и перспективности направления ГРР, связанного 
с освоением нефтегазового потенциала больших глубин, еще раз обратимся к статье [7, с. 43], в 
которой констатируется: «В свое время именно большие (более 4,5-5 км) глубины спасли 
украинскую геологоразведочную и нефтегазодобывающую отрасли. Более того, благодаря этому 
направлению годовая добыча газа в Украине в 1970-е годы достигла 68-70 млрд. м3. Без 
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преувеличения грандиозные успехи Украины в освоении глубин (в частности, открытие в 
центральной части ДДВ 46 месторождений, 110 газоконденсатных, газовых, а также нефтегазовых 
залежей, которые находятся на глубинах свыше 5 км) имели колоссальное значение для 
современного этапа освоения больших и сверхбольших глубин в мире. Именно здесь были 
наиболее полно изучены закономерности формирования вторичных коллекторов с различными 
проявлениями разуплотнения кварцитопесчаников, известняков и других весьма прочных плотных 
пород. Из них на ряде месторождений были получены большие (нередко миллионные) устойчивые 
дебиты газа». Полученные научные и практические результаты вселяют надежду на то, что 
глубинный углеводородный потенциал Украины будет наращиваться, а прямопоисковые 
технологии и дальше будут  совершенствоваться в едином комплексе ГРР по его изучению и 
освоению. 
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УДК 528+550.837+553.98 

ДЕТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОИСКОВ СКОПЛЕНИЙ 
УГЛЕВОДОРОДОВ В ПРЕДЕЛАХ УКРАИНСКОГО ЩИТА 

Левашов С.П.1, к. ф.-м. н., geoprom@ukr.net;  
 Якимчук Н.А.1, д. ф.-м. н., проф., yakymchuk@gmail.com;  

Корчагин И.Н.2, д. ф.-м. н., проф., korchagin.i.n@gmail.com;  
Божежа Д.Н.1, bozherzha@gmail.com;  

1 –  Институт прикладных проблем экологии, геофизики и  геохимии, г. Киев, Украина,  
2 – Институт геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины, г. Киев, Украина 

Анализируются результаты применения технологии частотно-резонансной обработки данных дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ), а также геоэлектрических методов становления короткоимпульсного электромагнитного 
поля (СКИП) и вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ) при поисках скоплений углеводородов (УВ) 
на трех поисковых участках («Юг», «Запад», «Север») в различных частях Украинского щита (УЩ). В результате 
обработки данных ДЗЗ в пределах обследованных участков обнаружены и закартированы аномальные зоны типа 
«залежь нефти», «залежь конденсата», «залежь газа». Аномалии подтверждены и детализированы съемкой методом 
СКИП. В их пределах глубины залегания аномально поляризованных пластов (АПП) типа «нефть», «конденсат» и 
«газ» определены зондированием ВЭРЗ. Для всех участков по результатам детальных исследований оценены 
прогнозируемые ресурсы газа, газоконденсата и нефти. Для первоочередного разбуривания рекомендован поисковый 
участок «Север». В его пределах выделена наиболее оптимальная зона для заложения поисковой скважины. 
Результаты исследований свидетельствуют, что мобильные методы могут применяться при поисках и разведке 
скоплений углеводородов в кристаллических массивах и в тектонически нарушенных (разломных) зонах 
кристаллического фундамента. С помощью мобильных геофизических технологий может быть выполнена 
оперативная оценка перспектив нефтегазоносности недостаточно изученных участков и площадей в различных 
регионах Украины. 

DETAILED INVESTIGATIONS FOR THE HYDROCARBONS 
ACCUMULATIONS EXPLORATION WITHIN UKRAINIAN SHIELD 

Levashov S. 1, Cand. Sci. (Phys.-Math.), geoprom@ukr.net;  
Yakymchuk N. 1,  Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., yakymchuk@gmail.com;  
Korchagin I. 2,  Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., korchagin.i.n@gmail.com;  

Bozhezha D. 1, bozherzha@gmail.com;  
1 – Institute of Applied Problems of Ecology, Geophysics and Geochemistry, Kyiv, Ukraine,  

2 –  Institute of Geophysics of Ukraine National Academy of Science, Kyiv, Ukraine 
The results of the application of technology of frequency-resonance processing and interpretation of remote sensing 

(RS) data and geoelectric methods of forming short-pulsed electromagnetic field (FSPEF) and vertical electric-resonance 
sounding (VERS) for the hydrocarbons accumulation searching on three prospect area («South», «West», «North») in the 
different parts of the Ukrainian crystalline shield are analyzed. The anomalous zone of the «oil reservoir», «condensate 
reservoir» and «gas reservoir» type was detected and mapped within all investigated areas by the remote sensing data 
processing. These anomalies were confirmed and detailed by the FSPEF survey. The bedding depths of the anomalous 
polarized layers (APL) of oil, gas and gas-condensate type were determined by VERS sounding within anomalous zone. The 
projected resources of gas, condensate and oil have been estimated for all investigated plots by the results of detailed studies. 
The site «North» is recommended for priority drilling. The optimal area for exploratory well laying was highlighted within it. 
The investigation results show that mobile technologies can be used for exploration and prospecting the hydrocarbon 
accumulations in crystalline massifs and tectonic fracture (fault) zones of the crystalline basement. The operative assessment of 
petroleum potential of insufficiently studied sites and areas in different regions of Ukraine can be made with mobile 
geophysical technologies using.   

Введение. В опубликованных статьях [1–2, 7] детально анализируются проблемные 
вопросы глубинного (абиогенного) синтеза углеводородов в рамках масштабной водородной 
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дегазации Земли [6, 8], поисков и разведки месторождений нефти и газа в глубинных горизонтах 
нефтегазоносных бассейнов, а также в регионах, которые считаются бесперспективными на 
углеводороды с позиции биогенной теории их происхождения. В частности, в статье [2, с. 133] 
отмечается, что «имеются многочисленные признаки, которые дают основание считать, что и на 
ВКМ (Воронежский кристаллический массив) могут продолжаться поступления жидких и 
газообразных УВ из мантии на этапе современной тектонической активности». В связи с этим, в 
настоящем докладе (публикации) анализируются результаты детальных геофизических 
исследований с использованием комплекса прямопоисковых методов с целью поисков скоплений 
углеводородов на нескольких участках в разломных зонах Украинского щита. 

Методы исследований. В процессе проведения исследований использовалась мобильная 
прямопоисковая технология, которая включает метод частотно-резонансной обработки и 
интерпретации данных ДЗЗ (спутниковых снимков) [3-5], а также наземные геоэлектрические 
методы становления короткоимпульсного электромагнитного поля (СКИП) и вертикального 
электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ) [5, 10]. Отличительные особенности используемых 
методов описаны во многих публикациях и  отчетах по выполненным исследованиям, в том числе 
и в статьях [3-5, 9-10].  

Методика детальных исследований. Детальные геофизические исследования в пределах 
поисковых участков «Юг», «Запад» и «Север» с целью выбора участка для разбуривания и места 
заложения поисковой скважины проводились поэтапно, в одинаковой последовательности. На 
начальном этапе изучения участков выполнялась оценка перспектив его нефтегазоносности по 
результатам обработки данных ДЗЗ. По материалам дешифрирования данных ДЗЗ оценивалась 
целесообразность проведения в их пределах наземных полевых работ детализационного характера 
геоэлектрическими методами СКИП и ВЭРЗ. На втором (заключительном) этапе работ 
выполнялось детальное обследование обнаруженных аномальных объектов геоэлектрическими 
методами СКИП и ВЭРЗ. 

По результатам наземных геоэлектрических исследований проводилась оценка возможных 
ресурсов газа, газоконденсата и нефти в прогнозируемых коллекторах. 

Ниже представлены результаты исследований в пределах участков «Запад» и «Север». 
Поисковый участок «Запад». Участок расположен на западе Киевской области. В 

тектоническом плане он находится на западном фланге Росинско-Тикичского мегаблока УЩ. По 
данным ВЭРЗ мощность осадков колеблется здесь от 70  до 120 м. Наибольшая мощность 
зафиксирована в долине реки, пересекающей участок в северо-западном направлении. В 
осадочном комплексе выделено два водоносных горизонта. Первый на глубинах от 6 до 12 м,  
второй расположен вдоль кровли гранитоидов, в зоне выветрелых пород.  

Обработка данных ДЗЗ. Частотно-резонансным методом обработки данных ДЗЗ на 
поисковой области обнаружена и закартирована крупная аномальная зона типа «залежь 
газоконденсата» с относительно повышенными значениями пластового давления флюидов в 
коллекторах. Тектоническим нарушением северо-восточного простирания (вдоль реки) 
аномальная зона разбита на два фрагмента – Западный и Восточный. 

Наземная съемка методом СКИП. Частотно-резонансным анализом естественного 
электромагнитного поля установлено, что аномальные геоэлектрические зоны проявляются как 
«газоконденсатные залежи». По данным съемки СКИП  аномальная зона также разделена на два 
блока (рис. 1а) – «Западный» и «Восточный». По площади аномалия Восточного блока в два раза 
больше аномалии Западного. Восточный блок исследован более детально.  
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а) (съемка СКИП и анализ данных ДЗЗ) б) (по  результатам ВЭРЗ) 

Рис. 1. Карты аномальных зон типа «газоконденсатная залежь» (а) и суммарной мощности 
АПП типа «газоконденсатная залежь» (б) на  участке «Запад». 1 – шкала а) максимальных 

значений пластового давления, МПа; б) суммарной мощности АПП, метры; 2 – точки 
съемки СКИП (красные – положительные значения, синие – отрицательные); 3 – точки 

ВЭРЗ; 4 – возможное расположения скважины; 5 – линия профиля; 6 – зона тектонического 
нарушения; 7 – контур участка; 8 – локальный участок 

 
Максимальное пластовое давление в пределах двух блоков оценено в 30.0 МПа. Учитывая 

это, а также характер изменения гидростатического давления с глубиной в интервале от 0 до 3000 
м выполнено зондирование ВЭРЗ с целью определения интервалов глубин залегания 
прогнозируемых скоплений газоконденсата.   

Вертикальное электрорезонансное зондирование выполнено в пяти точках (четыре точки 
расположены в пределах блока «Восточный» и одна – блока «Западный») (рис. 1а, б). 

По данным зондирования для двух блоков построена карта суммарной мощности 
аномально поляризованных пластов (АПП) типа «газоконденсат» (рис. 1б). В центральных частях 
аномальных зон  суммарная мощность достигает 80 м. По данным ВЭРЗ через поисковый участок 
построен также корреляционный вертикальный разрез (рис. 2). 

Оценка потенциальных ресурсов газоконденсатной залежи. Общая площадь двух 
аномальных зон по данным ВЭРЗ и съемки СКИП равна 21.39 км2. Для расчета ресурсов взят ее 
фрагмент, где суммарная мощность пластов АПП превышает 10.0 м –  S =17.39 км2.  

Общий объем «ловушки» газоконденсата для площади 21.39 км2 составляет 0.8622 км3. Для 
расчетной площади 17.39 км2 объем равен V = 0.668 км3. 

Для значений коэффициента пористости К=0.1 (условное) и температурного коэффициента 
Т=0.8 оценка потенциальных ресурсов газоконденсата равна  55.44 млн т. 

Поисковый участок «Север». Участок расположен в северо-восточной части Киевского 
мегаблока УЩ. По данным зондирования ВЭРЗ мощность осадочного комплекса на участке 
колеблется от 515 до 580 м. В южной части участка выделена мощная зона тектонического 
нарушения гранитного слоя пород субширотного простирания. 

Обработка данных ДЗЗ. Частотно-резонансным методом обработки и дешифрирования 
данных ДЗЗ на поисковой области обнаружена крупная аномальная зона типа «залежи нефти, газа 
и газоконденсата» с относительно повышенными значениями пластового давления флюидов в 
коллекторах. 
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Рис. 2. Вертикальный корреляционный разрез «газоконденсатных залежей» на 

поисковом участке «Запад». 1 – осадочный комплекс; 2 – гранитоиды; 3 – АПП типа 
«газоконденсат»; 4 – АПП типа «увлажненный горизонт»; 5 – пункты ВЭРЗ; 6 – зона 

тектонического нарушения. 
 

Наземная съемка методом СКИП. Участок поисковой площади обследован серией 
съемочных профилей. Пункты съемки по профилю расположены друг от друга на расстоянии 50-
100 м (рис. 3). По результатам съемки определена и закартирована геоэлектрическая аномальная 
зона площадью 24 км2 (рис. 3). Общая аномальная зона зафиксирована как нефте- и 
газоконденсатная залежь. В центральной части аномалии выделена аномальная зона типа 
«свободный газ» площадью 6 км2. 

Вертикальное электрорезонансное зондирование. В пределах закартированной аномальной 
зоны выполнено зондирование ВЭРЗ в десяти пунктах. Положение пунктов ВЭРЗ показано на рис. 
3-4. Результаты зондирования позволили: 

Оценить глубины до кровли гранитных пород, а, следовательно, и мощность осадков – 
Н=515-580 м. В этом интервале выделены только водоносные горизонты.  

Определить глубины залегания и мощности аномально-поляризованных пластов типа 
«нефть», «газ», «газоконденсат», «вода». В верхней части разреза в интервале глубин от 900 до 
1300 м выделены четыре АПП типа «газоконденсат». В центральной аномальной части пласты 
имеют мощные «газовые шапки», которые можно считать как газовые залежи. 

В нижней части разреза в интервале глубин 1600–3100 м определено до восьми АПП типа 
«нефть». В центральной аномальной части эти пласты также имеют «газовые шапки». 

В интервале глубин 3100–3200 м установлена геоэлектрическая граница, обусловленная 
изменением частотно-резонансного отклика от состава пород. Данная граница, что вероятнее 
всего, может быть контактом кислых и основных пород интрузивного комплекса. 
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Рис. 3. Карта геоэлектрической 
аномальной зоны типа «залежи 

нефтегазоконденсата» на поисковой 
площади  «Север» (по данным съемки 

СКИП).  1 – шкала значений «пластового 
давления», МПа; 2 – точки съемки СКИП 

(красные – положительные значения, 
синие – отрицательные); 3 – пункты 

ВЭРЗ; 4 – профили вертикальных 
разрезов; 5 – зона геоэлектрической 

аномалии; 6 – тектонические нарушения; 
7 – контур поисковой площади. 

 

Рис. 4. Карта суммарной  мощности АПП 
типа «нефть (Oil)»  на поисковой 

площади  «Север» (по данным 
зондирования ВЭРЗ).  1 – шкала 
суммарной  мощности АПП типа 

«нефть(Oil)», м; 2 – зона "свободного" 
газа ("газовая шапка"); 3 – пункты ВЭРЗ; 
4 – профили вертикальных разрезов; 5 – 

зона геоэлектрической аномалии; 6 – 
тектонические нарушения; 7 – контур 

поисковой площади. 
 

 
 
По результатам зондирования построены: 
1) Карта суммарной мощности АПП типа «нефть» (рис. 4). Общая площадь аномалии типа 

«нефть» равна S=24.68 км2. Общий объем АПП типа «нефть» равен V=1.336 км3. 
2) Карта суммарной мощности АПП типа «газоконденсат». Общая площадь аномалии – с  

S=24.032 км2, общий объем АПП типа «газоконденсат» – V= 0.536 км3. 
3) Карта суммарной мощности АПП типа «свободный газ». Общая площадь газовой залежи: 

S = 6.033 км2. Общий объем АПП типа «газ» составляет V= 0.417 км3.  
4) Карта глубин геоэлектрической границы в интрузивном комплексе пород. 
5) Карта глубин кровли кристаллического фундамента. 
6) Вертикальные колонки пластов АПП для каждого пункта зондирования (на рис. 5 

показана колонка для пункта ВЭРЗ № 1).  
7) Два корреляционных разрезы по профилям, которые пересекают аномальную зону в 

меридиональном и широтном направлениях (рис. 6). 
Рассчитанные по результатам зондирования общие объемы АПП типа «нефть», 

«газоконденсат» и «газ» позволяют приближенно оценить суммарные ресурсы нефти, 
газоконденсата и газа в пределах поисковой площади. При их расчетах дополнительно 
использовались следующие значения расчетных параметров: а) коэффициент пористости – К = 0.1; 
б) средний коэффициент пластового давления – Pr = 200.0; в) температурный коэффициент – Gt = 
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0.9. В результате расчетов получены следующие оценки ресурсов: нефти – 133.6 млн тонн, 
газоконденсата – 53.6 млн тонн, газа – 7.509 млрд м3.  

 

 

 

Рис. 5. Результаты зондирования ВЭРЗ на 
поисковой площади  «Север». Точка 

№ V01. Интервал глубин – 0-3100 м. 1 – 
АПП типа «газ»; 2 – АПП типа 

«конденсат»; 3 – АПП типа «нефть»; 4 – 
АПП типа «вода»; 5 – габбро? (основные 

породы); 6 – граниты; 7 – осадочный 
комплекс; 2821/ 4/ 17/ р39 – глубина 

залегания АПП, мощность АПП типа 
«газ», мощность АПП типа «нефть», 

значение пластового давления в пласте 

Рис. 6. Корреляционный разрез 
геоэлектрической аномальной зоны 

«Север» (по данным зондирования ВЭРЗ). 
Профиль № 2 (север-юг). а) график 

максимальных значений пластового 
давления; б) корреляционный разрез. 1 – 

АПП типа «газ»; 2 – АПП типа 
«конденсат»; 3 – АПП типа «нефть»; 4 – 
АПП типа «вода»; 5 – габбро? (основные 

породы); 6 – граниты; 7 – осадочный 
комплекс; 8 – пункты ВЭРЗ. 

  
Выводы и рекомендации. По результатам проведенных детальных исследований 

первоочередным для разбуривания рекомендован участок «Север». В его пределах целесообразно 
пробурить первую поисковую скважину глубиной 1300 м для раскрытия АПП типа «газ» и 
«газоконденсат» в верней части разреза. Если в ней будут получены промышленные притоки УВ, 
то после организации их добычи может быть пробурена скважина глубиной 3000 м для раскрытия 
АПП типа «нефть» в нижней части разреза.  

Месторождения углеводородов в пределах УЩ в Украине на настоящий момент не 
выявлены. Коэффициент пористости для латеральных зон дробления гранитных пород, в которых 
могли сформироваться ловушки, для данного района неизвестен. Поэтому однозначное решение 
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вопроса о промышленной продуктивности прогнозируемых залежей УВ на данной территории 
возможно только разведочным бурением. 

Обнаруженные и детально изученные в пределах Украинского щита объекты, 
перспективные на нахождение промышленных скоплений углеводородов, можно считать одним из 
аргументов (хотя и недостаточно весомым) в пользу глубинного (эндогенного) их образования в 
рамках современных представлений о глубинной дегазации Земли [6, 8]. В пределах 
обследованных участков отсутствуют так называемые нефтематеринские комплексы пород. 
Описанные выше, а также обнаруженные и закартированные мобильными геофизическими 
методами в различных регионах мира многочисленные аномальные зоны типа «залежь УВ» (или 
же «проекции на земную поверхность прогнозируемых скоплений УВ»), позволяют нам вполне 
обоснованно утверждать о возможности их формирования исключительно за счет вертикальной 
миграции флюидов. 

Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют  о целесообразности более 
детального изучения разломных зон кристаллических щитов с целью обнаружения возможных 
скоплений УВ в районах их распространения. Мобильные геофизические методы и технологии 
также могут быть использовании при проведении такого рода работ. 
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Внаслідок збройного конфлікту на Донбасі, більша частина шахтного фонду з видобутку кам’яного вугілля, 
опинилась на тимчасово не контрольованій території або лінії розмежування та в зоні бойових дій.  Зменшення 
видобуду кам’яного вугілля призвело до необхідності закупати значні  його обсяги за кордоном (ПАР, США та ін.). 
Витрачені на це значні кошти, могли  б бути інвестовані у розвиток власної економіки, зокрема спорудження малих та 
середніх шахт з видобутку кам’яного вугілля на базі ще не освоєних родовищ, з метою зміцнення енергетичної 
незалежності країни. 
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As a result of the armed conflict in the Donbas, most of the mine coal mining fund fell into a temporarily uncontrolled 

area or line of demarcation and in a zone of hostilities. Reduction of coal mining led to the need to purchase significant 
volumes of it abroad (South Africa, USA, etc.). The considerable money spent on this could be invested in the development of 
their own economy, in particular the construction of small and medium-sized coal mines on the basis of not yet mastered 
deposits, in order to strengthen the energy independence of the country. 

В геологічному відношенні Петрівське родовище кам’яного вугілля (РКВ) розташоване на 
північно-західній околиці Донецького кам’яновугільного басейну в зоні його зчленування з 
Донецько-Дніпровською западиною.  

Адміністративно Петрівське РКВ знаходиться на території Балаклійського району, 
Харківської області України (рис. 1). Площа розвіданої частини родовища  складає 21,6 км2. 
Східна частина родовища прилягає до с. Петрівське. Найближчі залізничні станції: Язикове (на 
лінії Слов’янськ-Лозова) та Краснопавлівка (на лінії Лозова-Харків) розташовані відповідно на 
відстані 28 км на південь та 25 км на захід  від родовища. Але в першому випадку майбутнє 
транспортування до залізничної станції  ускладнене  наявністю двох річок  (Берека та Сухий 
Торець), а в другому – однією (Берека). 

Петрівське РКВ вивчалось починаючи з 30-х років 19 ст. гірничими інженерами  
Луганського ливарного заводу. Наявні данні про видобуток у  1833 р. на родовищі 150 т вугілля. В 
1839–1844 рр. дослідження були продовжені відомими на той час гірничими інженерами  Бледе та 
Ейхвальдом, які віднесли  поклади кам’яного вугілля до середнього карбону. Однак через значну 
віддаленість родовища від головних споживачів вугілля ці роботи не отримали розвитку. 

Цілеспрямоване геологічне вивчення Петрівського РКВ було розпочато лише в 1931–1932 
рр. «Українським геологічним управлінням» під керівництвом геолога П.І. Савченка.  
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Пошуковими роботами були встановлена  наявність декількох пластів вугілля різної потужності, 
складена геологічна карта родовища, окремі геологічні розрізи та підраховані запаси вугілля в 
кількості 656 тис. т. 

 
Рис. 1. Оглядова карта району в зоні розташування Петрівського РКВ 

 
В 1940 р. подальша розвідка Петрівського РКВ продовжена  трестом «Донбасгеоло-

горозвідка». Під керівництвом  геолога С. Кретова були проведені роботи з буріння та опису 
неглибоких пошукових свердловин, ці дані разом із інформацією  про гірничі роботи малих шахт у 
1831–1836 рр. та 1932–1940 рр. були наведені у підсумковому звіті.  

Подальше геологічне  вивчення Петрівського куполу  прийняло нафтогазовий напрямок, і 
хоча в  результаті цих робіт  крупних геологічних звершень не відбулось, вони дали  значний обсяг 
геологічної інформації про будову Петрівського РКВ для проведення другого етапу пошуково-
розвідувальних робіт на вугілля в 1947–1950 рр. Результатом їх  виконання став  звіт 
«Кам’яновугільні відклади Петрівського куполу та їх вугленосність» складений геологом  
«Укргеолуправління» Л.П. Стукалом в 1951 році. В цьому звіті наведений геолого-структурний 
опис Петрівського купола, стратиграфія світ С2

5-С2
7  та розглянута їх вугленосність, якісна 

характеристика вугілля родовища. Виконано другий підрахунок запасів вугілля по 6 пластам  до 
горизонту -500 м в кількості 19,5 млн т.  

Одночасно та після цієї роботи в районі родовища були виконані значні обсяги робіт з 
структурно-пошукового буріння на нафту та газ, комплексна геологічна зйомка масштабу  
1 : 50 000, пошуки рідких металів на східному та північно-східному флангах Петрівського куполу. 
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А в 1966-1969 рр. виконана інструментальна геолого-промислова зйомка в масштабі 1 : 5000–1 : 10 
000.  

Як результат цих робіт на Петрівському куполі була встановлена наявність 15  вугільних 
пластів потужністю від 0,45 м та вище. Із них витриманими та відносно витриманими є 4 пласта з 
потужністю від 0,6 до 1,7 м. 

Спираючись на отримані данні, в 1969–1972 рр. Слов’янською ГРП треста 
«Артемгеологорозвідка»  був виконаний (останній на теперішній час) етап пошуково-
розвідувальних робіт на вугілля з оцінкою його запасів по 7 пластах до горизонту -1200 м. 
Проведений  значний обсяг бурових  та випробувальних робіт з метою встановлення якості 
вугілля, його газоносності, фізико-механічних властивостей вмісних порід та ін. параметрів. Були 
уточнені дані  про тектонічну та стратиграфічну будову Петрівського купола, який сформувався 
внаслідок сумісної дій геотектонічних процесів та сольового діапіризму.  

Палеозойські породи від світи  С2
5 та вище, в склепінній частині  купола виходить під 

малопотужні четвертинні відклади (0,5–12 м), а подекуди на денну поверхню. Відклади верхнього 
карбону в даному районі є фактично безвугільними. Практичний інтерес викликають світи  С2

5-С2
7  

середнього карбону. Складені вони переважно крупно- та середньозернистими пісковиками з 
невеликими прошарками піщаних та глинистих сланців та ще більш рідкими пластами вапняку та 
кам’яного вугілля. В кількісному співвідношенні пісковики займають від 53–60 % в світі С2

6  до 
80–85 % в світі С2

5.  Вугільні пласти та прошарки в загальній потужності світ  займають 3–5 % 
вапняки 1–2 %.  

Кути падіння  порід в осьовій переклінальній частині  куполу змінюються від 8–15º в 
західному напрямку до 20–30º на південному та північному крилі. В склепінній частині куполу до 
40–42º, а в зоні впливу Петрівського соляного штока – до 46–60º. Остання зона вузькою смугою 
прилягає до соляного штоку та не розповсюджується на площу підрахунку  промислових запасів 
вугілля.  

Усі диз’юктивні  порушення групуються по трьом напрямкам: північному (зона північних 
розломів); північно-західному (Армійський насув та дрібні розломи в склепінній частині куполу) 
та північно-східному (Північно-Петрівський вскидо-зсув) Кути падіння зміщювачів вказаних  
тектонічних порушень від 65–70º до 80º.  Амплітуди зміщення від  перших десятків  метрів  до 
150–220 м, а на Петрівському вскидо-зсуві – 900–1200м. 

Соляний шток в склепінні куполу має овальну форму та витягнутий  в північно-східному 
напрямку. В палеозойському рельєфі це грабен, морфологічно виражений западиною розміром 
1000 на 350 м, глибиною до 420 м, вона заповнена  кайнозойськими теригенними породами та 
підстилаються над штоком надсольовою брекчією. В західній частині палеоген-неогенові відклади 
відсутні і вугленосні породи перекриті лише малопотужною товщею четвертинних відкладів. 

В цілому  площа  Петрівського РКВ в геологічному та тектонічному відношенні має 
відносно просту будову.   

З 7 вугільних  пластів що оцінені (к8, l3, l5, l7
н, l8н, m2, m6

1в),   витриманими на площі 
родовища є пласти  к8, l3, l5.  Вони мають середню потужність вугільних пачок 0,79–1,35 м та 
загальну (з врахуванням внутрішньопластових породних прошарків) до 1,5 м. При цьому пласти к8 
та l3 мають складну будову, пласт l5 - просту. 

 Пласт m2 відносно витриманий, промислову потужність 0,6–1,11 м (середня 0,94 м) має 
переважно в північній частині родовища на площі 6,2 км2.  Окремий ізольований блок  пласта 
присутній в південно-західній частині родовища на площі 2,5 км2, де має середню потужність 0,74 
м. Тому загалом по родовищу середня промислова потужність пласта m2 оцінена  як 0,79 м. 
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Пласти l7
н, l8

н та m6
1в є невитриманими, їх потужність  на родовищі знаходиться на межі 

балансової та забалансової, і лише по окремих точках сягає 0,79 м, а в середньому складає 0,58-
0,61 м. Тому по пласту l7

н вони віднесені до забалансових, а по пласту l8
н  балансові запаси 

підраховані на площі всього 3,8 км2, при середній потужності в підрахунковому блоці 0,8м. 
Пласт m6

1в промислове значення має на ще більш обмеженій площі – 2,4 км2 при середній 
потужності в підрахункових блоках за категорією С1 прийнятою 0,65–0,75 м. 

Якість вугілля  аналогічна до показників які має вугілля центральних районів Донбасу, тому 
що вона підпорядкована загальним закономірностям формування вугільних басейнів. Пласти  к8, l3, 
m6

1в віднесені до зольних (до 20%), високосірчистих (більше 4 %). Пласти  l5, l7
н, l8н, m2 є 

середньозольними (12,2–15,7 %), вміст сполук сірки 2,2–3,3 %. Вихід  летючих речовин  для всіх 
оцінених пластів  складає 38,9-42,4% , а товщина пластичного шару від 5–6 до 11–15 мм.  

За ДСТУ 3472:2015 вугілля пластів  к8, l3, l5, l7
н, l8н, m2 віднесено до марки ДГ 

(довгополум’яне газове), пласту m6
1в Д (довгополум’яне). Марка ДГ може бути використана для 

коксування  при товщині пластичного шару  від 6 до 9 мм включно та малому  вмісті сірчаних 
сполук у вугіллі. Вугілля пластів l5, l7

н, l8н, m2 може бути рекомендоване для коксування  після 
збагачення. Вугілля пластів к8, l3, m6

1в через підвищений вміст сполук сірки не придатне для 
коксування у чистому вигляді, але може бути використане у шихті разом із збагаченим вугіллям 
інших шахт. Однак, з врахуванням того, що в більшості випадків  сірчисте вугілля (подібне 
пластам  к8, l3, m6

1в) при збагаченні по золі  попутно знижує вміст сполук сірки на 30–40 %,  це 
питання  потребує додаткового вивчення. Також потрібно зазначити, що вугілля оцінюваних 
пластів  містить від 3 до 7 г/т германію, але це питання також вивчено не достатньо.   

Гірничотехнічні умови родовища вивчені слабко. Спеціальні гідрогеологічні дослідження 
не проводились, а фізико механічні якості вуглевмісних порід вивчені лише по одній свердловині, 
дещо краще вивчена газоносність. 

Документальні дані про розробку  Петрівського РКВ  в 19 ст, а потім в 1921–1930-х роках, 
разом з розкритими  окремими свердловинами та шурфами в 1947–1950 рр. пустотами на глибині 
25–54 м, (тобто в зоні активного вивітрювання), які утворились в результаті гірничих робіт першої 
половини ХІХ ст.  свідчать про добру стійкість покривлі пластів  к8, l3. Гірничі виробки 
здебільшого  мали незначні водопритоки. Однак при проходженні окремих гірничих виробок на 
глибині до 100–110 м та поблизу тектонічних порушень вони були затоплені підземними водами. 
Тому в подальшому, в першу чергу, необхідно провести довивчення гідрогеологічних умов 
родовища в зоні активного водообміну до глибини 200–300 м, а також уточнити ширину зони 
подрібнення  порід вздовж тектонічних порушень. 

Стосовно міцносних властивостей  порід, що були вивчені свердловиною №977, варто 
зазначити, що вони є аналогічними до тих, що мають породи на родовищах газового та 
довгополум’яного вугілля центрального Донбасу. 

Зона метанового вивітрювання  розвинена до глибини 300–400 м, що пояснюється 
тривалими процесами формування соляного штоку та малою потужністю пластичних осадових 
утворень кайнозойського віку. Природна газоносність вугільних пластів на глибинах від 600–700 м  
до 1000–1200 м  буде складати  10–12 м3/т с.б.м. 

Тобто за виключенням недостатньо  вивчених гідрогеологічних умов родовища, гірничо-
технічні умови  освоєння Петрівського РКВ є сприятливими. 

Для підрахунку запасів кам’яного вугілля були використані кондиції, що використовуються 
для Донецького басейну: мінімальна потужність вугільного пласта 0,6 м, максимальна зольність  
35%.  
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Підраховано та враховано  Держбалансом України  по розділу  «Вугілля»: 
 а) балансових запасів 82056 тис. т, в т. ч. по категорії С1 59350 тис. т та категорії С2 22706 

тис. т; 
б) забалансових за категорією С1  41063 тис. т 
Треба зауважити, що з врахуванням сучасних вимог до методики підрахунку запасів 

вугілля, кількість запасів є дещо завищеною через прийняття малої глибини зони вивітрювання 
(окислення) поблизу виходу вугільних пластів на денну поверхню. Крім того в деяких випадках 
завищенний розмір зони екстраполяції  площі підрахунку  за межами контуру свердловин, 
особливо в бік зони виклинювання пластів та крупних тектонічних порушень. В числі балансових 
запасів  враховані 15 549 тис. т запасів по категорії С1 затверджених ВКЗ СРСР (протокол №6889 
від 16.07.1951 р.) до горизонту -500 м, що надає юридичне право на отримання ліцензії на 
розробку родовища зацікавленою організацією у встановленому  порядку. 

В цілому, запаси кам’яного вугілля, його якість та гірничо-технічні умови дозволяють, 
після проведення довивчення гідрогеологічних умов та оперативного перерахунку запасів (тим 
більш в регіоні працюють геологічні підприємства, для яких це справа цілком посильна), 
планувати будівництво на Петрівському родовищі  шахти з видобутком 500–600 тис. т вугілля на 
рік. Наявність додаткового місцевого джерела енергетичних ресурсів збільшить диверсифікацію 
можливих шляхів їх отримання для забезпечення сталого функціонування народногосподарського 
комплексу  південно-східної частини Харківської області та прилеглих територій сусідніх 
областей, дозволить створити додаткові робочі місця, стане поштовхом для розбудови 
транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів навколо родовища.  
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НАФТОГАЗОГЕНЕРАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАЛЮСЬКИХ ВЕРСТВ 
ЕДІАКАРІЮ ЗАХОДУ УКРАЇНИ 

Павлюк М.І., д. геол.-мін. н., академік, iggk@mail.lviv.ua, 
Радковець Н.Я., к. геол. н., с. наук. с., radkov_n@ukr.net, 

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, м. Львів, Україна 
Геологічні дослідження потенційно нафтогазогенераційних калюських верств едіакарію дозволили встановити, 

що вони  поширенні суцільним пасмом в межах  Волино-Подільської плити і досягають Українського щита. Їх 
максимальні потужності становлять 90 метрів і більше. Проаналізовані зразки методом піролізу Rock-Eval збагачених 
розсіяною органічною речовиною аргілітів та глинистих алевролітів калюських верств показали, що максимальний 
вміст органічного вуглецю в них складає 0,89 %. Встановлені не високі значення суми параметрів вільних вуглеводнів 
(S1) і генераційного потенціалу (S2) в досліджених зразках із глибоких свердловин (інтервал глибин 2–4 км) є 
наслідком високої термальної перетвореності вихідної органічної речовини. У зразках із відслонень та глибин до 2 км 
калюські відклади мають невисокий ступінь термальної зрілості, що відповідає початку зони генерації рідких 
вуглеводнів і таким чином потенційна нафтогазоностність, пов’язана із калюськими відкладами, може бути 
передбачена на території де ці відклади залягають в інтервалі глибин від 0 до 2 км  і знаходяться в зоні генерації 
рідких вуглеводнів. 

THE GENERATE OIL AND GAS POTENTIAL OF THE KALUS BEDS OF THE 
EDIACARAN OF THE WESTERN UKRAINE 

Pavlyuk M., Dr. Sci. (Geol.-Mineral.),academician of NAS of Ukraine, iggk@mail.lviv.ua 
Radkovets N., Cand. Sci. (Geol.),  Senior fellow,  radkov_n@ukr.net 

Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine 
Geological investigations of the potentially oil- and gas-generative Kalus Beds of Ediacaran allowed establishing that 

these beds are occurring as a continuous cover all over the Volyn-Podillya plate and are reaching the Ukrainian Shield. Their 
maximum thicknesses are 90 meters and more. Organic-rich mudstones and clayey siltstones of the Kalus Beds were analyzed 
by Rock-Eval pyrolysis which showed that maximum content of organic carbon in these rocks is 0,89 %. The established rather 
low values of the sum of the parameters of the free hydrocarbons content (S1) and the residual hydrocarbons content (S2) in the 
studied samples from deep wells (depth intervals 2–4 km) are the result of high thermal transformation of the initial organic 
matter. In samples from the outcrops and from depths of less than 2 km the low degree of thermal maturity of Kalus Beds is 
observed, which corresponds to the beginning of the liquid hydrocarbons’ generation zone. Therefore, the potential oil and gas 
bearing, related to the Kalus Beds, can be expected at the territory where these deposits occur within the depth interval of 0 to 2 
km and are within liquid hydrocarbons’ generation zone. 

Відклади з підвищеним вмістом органічної речовини, так звані «black shale» становлять 
значний інтерес для вивчення та розвідки їх як в якості нафтогазогенеруючих товщ так і 
розглядаються, особливо в останнє десятиліття, як потенційний ресурс сланцевого газу (Curtis, 
2002; Sonnenberg and A. Pramudito, 2009). В осадовій товщі  в південно-західного схилу Східно-
Європейської платформи в геохронологічному інтервалі  від протерозою включно з палеозоєм 
найбільший інтерес становлять збагачені органічною речовиною калюські верстви едіакарію. 
Палеошельфові нашаруваннях цього вікового діапазону становлять нафтогазогенеруючі товщі для 
таких відомих родовищ як Центральний Супербасейн в Автралії (Lindsay, 2002) та Південний 
Басейн Оману на Аравійському півострові в Oмані (Craig et al., 2009).  

Калюські нашаруваня, загалом залягають моноклінально, хоча на фоні загального 
моноклінального залягання порід виокремлюються морфоструктури, які простягаються впоперек 
до поширення відкладів калюсу з північного сходу на південний захід майже паралельно одна 
одній (рис. 1). Потужності калюських нашарувань в межах Волино-Подільської плити загалом 
сягають 90 м і більше. Вони представлені тонковерствуватими темно-сірими до чорних аргілітами, 
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з підвищеним вмістом органічної речовини, яка за даними (Radkovets et al., 2018) досягає 0,89 %.  
Аргіліти та глинисті алевроліти складені загалом гідрослюдою та  незначною кількістю каолініту 
та монтморилоніту з домішками кварцу, польового шпату та глауконіту. Органічна речовина у цих 
породах представлена обвугленими рештками водоростей – вендотенід і безструктурними 
бітумінозними утвореннями супутником яких є  лінзоподібні скупчення тонких кульок розміром 
0,01 мм піриту (Гниловская, 1979). Зважаючи на потужності, територію поширення та відсотковий 
вміст органічної речовини калюські нашарування можна розглядати в якості потенційних 
нафтогазогенеруючих порід.  

 
Рис. 1. Карта поширення та товщин відкладів калюських верств едіакарію Заходу України 

 
Зразки порід калюських верств (34 проби з 10 свердловин і 3 відслонень) були 

проаналізовані методом піролізу Rock-Eval (Radkovets et al., 2018) (рис. 1). Встановлено, що вміст 
загального органічного вуглецю (Сорг) коливається від 0,15 до 0,89 % (в середньому 0,24 %). Вміст 
вільних вуглеводнів S1 коливається в межах 0,07–0,16 мг вуглеводнів/г породи, при середніх 
значеннях – 0,13 мг вуглеводнів/г породи. Генераційний потенціал S2 змінюється від 0 до 0,67 мг 
вуглеводнів/г породи, а отже є низьким за класифікацією (Espitalie, 1985). Водневий індекс (НІ) 
становить 0–200 мг вуглеводнів/г Сорг.  Температура піролізу при максимальному виході продуктів 
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крекінгу керогену (Тmax) коливається в межах 350–492o C і не фіксується в низці зразків з високою 
постседиментаційною зрілістю, а отже демонструє діапазон термальної перетвореності порід від 
незрілих, в яких генераційний потенціал ще не почав реалізовуватись, до перезрілих, в яких він 
вже остаточно зреалізований. Значення індексу продуктивності РІ, знаходиться в діапазоні від 0,14 
до 1,00. Кисневий індекс (ОІ) коливається в межах від 0 до 300 мг СО2/г Сорг. Значення 
піролітичного вуглецю становлять 0–0,06 %,  а залишкового вуглецю – 0,02–0,87 %. 

Сума параметрів S1 і S2, що показують відповідно кількість вільних вуглеводнів і 
нафтогенераційний потенціал, в зразках із глибоких свердловин демонструють значення, що 
коливаються в діапазоні від 0,06 до 0,24 міліграм вуглеводнів/г породи. В зразках із відслонень 
величина суми цих параметрів є вищою і складає 0,15–0,64 міліграм вуглеводнів/г породи. 
Середнє значення суми цих параметрів для всіх досліджених зразків є досить низьким і складає 
0,13 міліграм вуглеводнів/г породи. Низькі значення вмісту загального органічного вуглецю і суми 
параметрів S1 і S2 є очевидно наслідком високої термальної перетвореності вихідної органічної 
речовини. В зразках із відслонень органічна речовина порід є незрілою або невисокого ступеня 
зрілості і значення вмісту загального органічного вуглецю і суми параметрів S1 і S2 в них  
становить 0,19–0,80 міліграм вуглеводнів/г породи. Значення водневого індекса (НІ) для зразків з 
глибоких свердловин і відслонень також суттєво відрізняється, складаючи відповідно 0 – 25–30 і 
більше 100 мг вуглеводнів/г Сорг.  

Зважаючи на докембрійський вік, калюські відклади можуть вміщувати лише кероген 
морського походження, їх вихідний нафтогенераційний потенціал міг бути істотним. Вміст Сорг в 
аргілітах калюських верств становить від десятих часток до близько 1 %, складаючи в більшості 
досліджених зразків менше 0,5 %. Сума параметрів S1 і S2 демонструє істотно вищі значення для 
зразків із відслонень ніж для зразків із глибоких свердловин. Це пояснюється тим, що у 
відслоненнях калюські відклади мають невисокий ступінь термальної зрілості, що відповідає 
самому початку зони генерації рідких вуглеводнів. Отже, не дивлячись на тривалу геологічну 
історію, тектонічна еволюція регіону не спричинилася до термального перезрівання цих порід. 
Натомість досліджені зразки із глибоких свердловин (інтервал глибин 2–4 км) демонструють 
високу термальну зрілість і їх генераційний  потенціал є в значній мірі вичерпаний, що пояснює 
невисокі значення вмісту Сорг та суми параметрів S1 і S2. Проте, слід припустити існування певних 
зон, історія занурення і термального дозрівання яких, в комбінації з іншими літологічними і 
тектонічними факторами, могли сприяти проходженню процесів генерації вуглеводнів.  

Виходячи з одержаного комплексу даних можна передбачити, що для калюських верств 
зона генерації рідких вуглеводнів знаходиться в інтервалі глибин від 0 до 2 км. На території де ці 
відклади залягають в межах вищезгаданого діапазону глибин з ними може бути пов’язана 
потенційна нафтогазоностність.  
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ГЕОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗІВ З ПРОДУКТИВНИХ 
ГОРИЗОНТІВ СЕРЕДНЬОГО ДЕВОНУ  

ЛОКАЧІВСЬКОГО РОДОВИЩА ЛЬВІВСЬКОГО ПРОГИНУ 
Павлюк М.І., д. геол.-мін. н., академік, iggk@mail.lviv.ua, 
Радковець Н.Я., к. геол. н., с. наук. с., radkov_n@ukr.net, 

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, м. Львів, Україна 
Проведено геохімічне вивчення проб газів з різних горизонтів Локачівського газового родовища. Досліджено 

молекулярний склад, а також склад стабільних ізотопів карбону, гідрогену і нітрогену, що дозволило встановити, що 
даний природний газ був генерований більше ніж однією материнською породою, або зазнав постгенераційних змін, а 
також те, що гази вміщують як термогенний, так і бактеріальний компоненти. Визначений вміст молекулярного азоту 
в газах та його ізотопний склад дозволив встановити, що він був генерований в основному під час термальної 
трансформації органічної речовини а також в процесі деструкції збагачених NH4 ілітів із глинистих фацій ордовицько-
силурійських відкладів Львівського прогину.  

GEOCHEMICAL CHARACTERISTIC OF GASES WITH PRODUCTIVE 
HORIZONS IN THE MIDDLE DEVONIAN OF THE LOKACHI FIELD OF THE 

LVIV DEPRESSION 
Pavlyuk M., Dr. Sci. (Geol.-Mineral.),academician of NAS of Ukraine, iggk@mail.lviv.ua 

Radkovets N., Cand. Sci. (Geol.),  Senior fellow,  radkov_n@ukr.net 
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine 

Geochemical investigations have been conducted for gas samples with different horizons of the Lokachi gas field. 
Molecular composition as well the composition of stable isotopes of carbon, hydrogen and nitrogen were studied, which made 
it possible to established that nature gas was not generated from a single source rock or has undergone post-generation 
alteration and also that gases contain both thermogenic and bacterial components. The determined content of the molecular 
nitrogen in the gases and its isotopic composition allowed to established, that nitrogen was manly generated during thermal 
transformation of organic matter as well as in the prosess destruction of NH4-rich illites of the clayey facies of the Ordovician-
Silurian deposits of the Lviv Depression.       

В межах Львівського, Люблінського та Переддобрудзького прогинах регіональні геологічні 
дослідження та сейсморозвідувальні роботи  розпочалися ще у 50-х роках ХХ століття. Ці 
дослідження призвели до відкриття починаючи з 1960-х років у відкладах середнього та верхнього 
девону газових та нафтових родовищ. Зокрема п’ять газових родовищ у Люблінському та 
Львівському прогинах та одне нафтове у Люблінському прогині. (Helcel-Weil and Dzięgielowski, 
2003, Крупський та ін., 2014). Серед яких: Гліннікське, Цєцєжинське, Мелгєвське та Комарувське 
родовище (верхній та середній девон) в Люблінському прогині, і Локачівське та Великомостівське 
родовище (середній девон) у Львівському прогині. Крім газових покладів на Локачівському 
родовищі у відкладах середнього девону відкрито один нафтовий поклад, який приурочений до 
однієї із складових структур Локачівського валу. У Переддобрудзькому прогині відкрито два 
нафтові родовища: Східно-Саратське та Жовтоярське. Така кількість вже відкритих родовищ, 
сприятливі колекторські властивості та наявність порід-покришок, а також значна потужність 
відкладів девону, вказують на перспективи подальших пошуків вуглеводнів в нашаруваннях цього 
вікового діапазону а отже дослідження природніх вуглеводневих газів із покладів середнього 
девону Локачівського родовища (свердловини Локачівська-27 і Локачівська -65) є актуальною 
задачею, яка дозволила з’ясувати склад природніх газів та дати їх генетичну характеристику 
(Radkovets et al., 2017).  
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Проби газу з відкладів середнього девону Львівського прогину Локачівського родовища 
були взяті з карбонатних і теригенних порід з двох свердловин: Локачівська-27 (інтервал відбору 
815–870 м) і Локачівська-65 (інтервал відбору 938–956 м).  Аналіз газів відібраних з порід 
продуктивних газових горизонтів середнього девону показав, що їх молекулярний і ізотопний 
склад не є стабільним (Radkovets et al., 2017). Графіки складу стабільних ізотопів карбону в метані 
відносно вуглеводневого індексу CHC (рис. 1А) та ізотопого складу гідрогену метану (рис. 1Б) із 
покладів природного газу з відкладів середнього девону зі свердловин Локачівська-27 та 
Локачівська-65 показали, що газ містить значну кількість бактеріального метану.   

 
 

Рис. 1. Діаграма 13C(CH4) – вуглеводневий індекс CHC, що дає генетичну 
характеристику газів із Локачівського родовища (Radkovets et al., 2017). 

Генетична шкала (за Bernard et al., 1976; Whiticar, 1994). Ло – Локачівська 
 
Склад стабільних ізотопів вуглецю етану, пропану і бутанів (рис. 2) свідчить про те, що 

термогенні вуглеводні були генеровані породами ордовику-силуру, що містять кероген типу ІІ 
(Kotarba et al., 2011; Więcław et al., 2012) і частково середньодевонськими відкладами, які 
вміщують змішаний кероген типу ІІ/ІІІ (рис. 2), ступінь термальної зрілості якого знаходиться в 
межах 0,9–1,4 % за шкалою відбивної здатності вітриніту. 

В досліджених газах молекулярний азот знаходиться в концетраціях від 2,52 до 8,52 %, а 
значення δ15N(N2) змінюються від -11,3 до -2,1 ‰. Загальна  тенденція до збільшення значень 
δ15N(N2) із збільшенням концентрації  N2 означає, що молекулярний азот із проаналізованих 
природних газів із Локачівського родовища був генерований в основному під час термальної 
трансформації органічної речовини, проте незначні його об’єми могли також надходити в 
результаті під час деструкції збагачених NH4 іллітів із глинистих фацій ордовицько-силурійських 
відкладів.  

Встановлено (Radkovets et al., 2017), що проаналізовані природні вуглеводневі гази із 
покладів середнього девону Локачівського родовища (свердловини Локачівська-27 і Локачівська-
65) відрізняються за своїм молекулярним і ізотопним складом. Відносно збіднений ізотопом 13C 
метан і збагачений ізотопом 13C пропан, порівняно з етаном, свідчать про даний природний газ був 
генерований більше ніж однією материнською породою або зазнав постгенераційних змін. 
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Незначні концентрації і склад стабільних ізотопів вуглецю свідчать про те, що гази можуть 
вміщувати як термогенний, так і бактеріальний компонент.   

 
Рис. 2. Діаграма розподілу значень 13C для метану, етану, пропану та  і-бутану й n-

бутану в порівнянні з оберненою кількістю вуглецю для аналізованих природних газів з 
Локачівського родовища (Radkovets et al., 2017). Ло – Локачівська 

 
Загальна тенденція до збільшення значень δ15N(N2) із збільшенням концентрації N2 свідчить 

про те, що молекулярний азот був генерований в основному в процесі термальної трансформації 
органічної речовини, а також в процесі деструкції збагачених NH4 ілітів.  

Отже комплексні генетичні дослідження показали, що природні вуглеводневі гази із 
покладів середнього девону Локачівського родовища вміщують як термогенний, так і 
бактеріальний компоненти, які могли бути генеровані породами глинистих фацій ордовицько-
силурійських відкладів Львівського прогину.    
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УДК 363:622.323:276.3. 

ОСНОВНІ ГЕОЛОГІЧНІ І ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ І РИЗИКИ ПРИ 
ПОШУКАХ, РОЗВІДЦІ І РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ ТА ШЛЯХИ 

ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ 
Павлунь М.М.1, д. геол. н., проф., decanat.geology@ukr.net;  
Крупський Ю.З.1, д. геол. н., проф., ykrupskyi@i.ua;  

Михайловський І.З.2, burproekt@ukr.net;  
Раделицький В.С.2, vs_radel@ukr.net;  
Савчук О.В.2, sasha_savchuk@ukr.net;  

Корчинський В.І.2, korchinskij1@ukr.net;  
1 – Львівський Національний університет ім. І. Франка, м. Львів, Україна,  

2 – ТзОВ «Бурпроект», м. Львів, Україна, 

Розглянуті геологічні та екологічні ризики при роботах на нафту і газ, починаючи з проблем при отриманні 
ліцензії і в подальшому при виконанні проектних робіт, буріння свердловин і закінчуючи пропозиціями на 
покращення екологічного стану довкілля. 

MAIN GEOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND RISKS IN 
SEARCH, DISCLOSURE AND DEVELOPMENT OF CARBOHYDRATES AND 

WAYS OF THEIR MINIMIZATION 
Pavlun M.1, Dr. Sci. (Geol.), Prof., decanat.geology@ukr.net;  

Krupskyi Y.1,  Dr. Sci. (Geol.), Prof, ykrupskyi@i.ua;  
Mykhailovskyi I.2, burproekt@ukr.net;  

Radelytskyi V.2,  vs_radel@ukr.net;  
Savchuk O.2, sasha_savchuk@ukr.net;  

Korchynskyi V.2, korchinskij1@ukr.net;  
1 – Ivan Franko National University of L’viv, L’viv, Ukraine,  

2 – LTD «Burproekt», Lviv, Ukraine 
The geological and ecological risks at work on oil and gas are considered. Starting with problems at obtaining a license, 

and further, on stages of performing design work, drilling and finishing proposals for improvement of environmental affairs 
state. 

Сучасне суспільство поступово рухається від епохи споживання до епохи екологічного 
розвитку. Паризька угода прийнята в 2015 р., для недопущення парникового ефекту і подальшого 
підвищення температури зобов’язує до 2050 р, зменшити викиди в атмосферу вуглекислого газу і 
зменшення видобутку, споживання нафти, газу і вугілля та перехід на відновлюванні джерела 
енергії. Однак не всі країни в т.ч. і США не ратифікували цю угоду. Розрахунки показали, що 
якщо утилізувати весь СО2 то це буде дорожче за виробництво всього світового продукту. Крім 
того виявилось, що окрім вуглекислого газу іншим значним і, можливо, основним парниковим 
газом є метан. Зростання його кількості в атмосфері пов’язане із збільшенням видобутку 
вуглеводнів та з деметанізацією кристалів газогідратів метану на величезних просторах вічної 
мерзлоти, а також із виходом з т.з. «чорних курильників» на морських просторах. Таким чином 
екологічні ризики можна зменшувати недопущенням попадання в атмосферу вуглеводнів при їх 
пошуках, та розвідці і видобутку та зменшенням споживання вугілля при його спалюванні і, таким 
чином, зменшити викиди в атмосферу вуглекислого газу. 
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Зменшення викидів парникових газів також можливо при зміні двигунів з вуглеводневими 
приводами на електричні, а в подальшому і на водневі. Щодо електромобілів, то їхнє виробництво 
уже широко впроваджується. Передбачається, що в 2040 р., 9 з10 автомобілів будуть 
електричними чи водневими, а енергія сонця і вітру досягне 40 % в загальній кількості 
вироблюваної енергії, яка тепер становить лише 5 %. 

Проблеми винесені в заголовок розпочинаються з отримання ліцензії на користування 
нафтогазоносними надрами. Згідно існуючих законів і нормативних актів надра надаються тільки 
для тимчасового користування. Вся процедура повинна проходити прозоро на відкритих 
аукціонах. Бажаючі отримати ділянку повинні придбати в Держгеонадрах пакет геологічних даних 
про цю ділянку. Тут можливі два варіанти: бажаючі отримати ділянку самі готують пакет 
документів (немає гарантії, що вони її отримають), або отримають матеріали підготовлені 
Держгеонадрами. В цьому варіанті, якщо є дані сейсморозвідки, варто звернути увагу на 
організації, які виконали ці роботи, їхню репутацію та імідж. 

Особливу увагу потрібно приділити програмі робіт, яка прикладається до ліцензійної угоди. 
Пункти цієї угоди і терміни виконання обов’язково слід виконувати, бо в іншому випадку дія 
ліцензії може бути зупинена контролюючими органами, або Держгеонадрами. Ліцензія може бути 
ліквідована, якщо на протязі 180 днів на ділянці нічого не виконувалось. На протязі вже майже 
двох років Держгеонадра не видавало нових ліцензій на користування нафтогазоносними надрами. 
Кабінетом Міністрів України прийнята постанова про необхідність претендентом на ліцензію 
виконувати оцінку впливу на довкілля (ОВД). Раніше виконувалось ОВНС – оцінка впливу на 
навколишнє середовище. Виконання ОВД, його погодження і затвердження вимагає більше 
зусиль. 

Ділянки на користування нафтогазоносними надрами повинні бути погоджені Обласними 
радами за поданням Держгеонадрів. 

Право власності на природні ресурси нафти і газу, які є в надрах належить українському 
народу, право власності на нафту і газ, видобуті на поверхню належать державі, а користувач 
нафтогазоносних надр отримує частину видобутих вуглеводнів згідно існуючого законодавства. 

Невиправдано великим є розмір рентного платежу при спільній діяльності інвестора і 
підприємств Держгеонадр, які володіють спецдозволами. В результаті ця спільна діяльність або 
відсутня, або не розвивається. Потрібно на законодавчому, чи державному рівні вирішити це 
питання. 

В залежності від виду спецдозволу на користування нафтогазоносними надрами: для 
геологічного вивчення надр, в тому числі дослідно-промислової розробки (ДПР), для видобування 
корисних копалин (промислова розробка родовищ), для геологічного вивчення, у тому числі ДПР, 
з подальшим видобуванням нафти і газу, розробляються геологічні проекти на виконання цих 
видів робіт. Окремо виконуються проекти на буріння свердловин. 

При виконанні геологічних проектів слід вибрати систему розміщення пошуково-
розвідувальних свердловин, в якій повинні бути враховані не тільки дані сейсморозвідки, а і 
дослідження умов осадконакопичення, дані геохімічних досліджень, а на пробурених і 
ліквідованих свердловинах, що є на ліцензійній ділянці дані по дослідженню керна. Біля гирла 
ліквідованих свердловин рекомендується провести газометричні дослідження для визначення 
можливо закальматованих продуктивних горизонтів - це зменшить геологічні ризики. 

Важливе і важко вирішуване питання вибору на місцевості земельних ділянок для 
будівництва свердловин. Тут слід досягти компромісу з місцевими громадами (ремонти доріг, 
шкіл, адміністративних приміщень). Дуже перспективною може бути реєстрація підприємства на 
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місці проведення робіт, що дає змогу перераховувати кошти на потреби місцевих громад. Після 
погодження місць розташування свердловин уточнюють їх положення на відповідних картах. 

Важливе і відповідальне завдання вибору параметрів промивних розчинів, особливо їх 
густини, що залежить від передбачуваних пластових тисків. Небезпечним є заниження густини 
розчину, що може привести до відкритого фонтанування свердловини (фото 1), або з іншої 
сторони – завищення цього параметру, що приводить до кальматацій продуктивних пластів і в 
подальшому неотримання припливів. Слід вивчити дані по сусідніх ділянках з подібними 
геологічними умовами, а на свердловинах повинні виконуватись газовий каротаж в процесі їх 
буріння, випробування пластів на трубах (ВПТ). Зауважимо, що для Західного нафтогазоносного 
регіону(ЗНГР), а саме для його Волино-Подільської нафтогазоносної області, де пластові тиски 
рівні, або дещо менші умовно гідростатичних ряд свердловин виявились закальматованими, що не 
дало можливості отримати припливу вуглеводнів. В подібних випадках варто застосувати обертові 
превентори. 

 
Рис. 1. Некероване фонтанування нафтогазової свердловини 

 
Для зменшення геологічних та екологічних ризиків в процесі будівництва свердловин є 

правильний вибір їх конструкцій. Саме вони забезпечують якісне буріння та розкриття 
продуктивних горизонтів. Є певні особливості буріння, та випробовування продуктивних 
горизонтів із тріщинуватими колекторами. При їх випробуванні в процесі буріння (ВПТ), чи при 
стаціонарному випробуванні в колонах не можна допускати зменшення депресії на пласт нижче 
певної величини (7,5МПа). При недотриманні цього – тріщини колектора зімкнуться і отримати 
якісний приплив вуглеводнів буде неможливо, навіть при проведенні гідророзривів. 

Під час будівництва свердловин можливими джерелами негативного впливу на навколишнє 
середовище є: 
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– промивальні рідини і тампонажні розчини, та матеріали для їх приготування; 
– бурові стічні води і буровий шлам; 
– продукти випробування та освоєння свердловин (нафта, газ, вода); 
– продукти можливих аварійних і нерегулюваних викидів (фонтанів) - нафта, газ, вода; 
– паливо мастильні матеріали; 
– технологічні й побутові стічні води. 
Для зменшення цих негативних впливів рекомендується повторне використання промивних 

рідин, безамбарне буріння, закачка використаних промислових розчинів в спеціальні закачувальні 
свердловини. 

При ДПР і промисловій експлуатації газових свердловин є ризики негерметичності в 
верхній частині конструкцій свердловини і неконтрольованому розповсюдженню газу по 
четвертинних відкладах (пісок, галечник і др.). Тоді можливе проникнення газу в підвали 
житлових будинків, і вибухи в цих підвалах. 

Для покращення екологічної обстановки в місцях проведення пошуково-розвідувальних 
робіт на нафту і газ рекомендується на бурових майданчиках проводити поверхневі геохімічні 
зйомки до початку буріння та після його закінчення і, в подальшому, вести моніторинг території. 
Це рекомендується офіційно ввести в правила ведення бурових робіт. 

Література 
1. Jerzy Zagorski. Wjadomosci gospodarcze Przeglad Geolodiczny? – Том.64. №9, 2016 – s. 590–

592. 
2. Крупський Ю.З. Геологія та екологія видобутку нафти і газу. Навч. посіб. – Львів, 

Видавництво ЛНУ імені Івана-Франка, – 2010. – 212 с. 
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УДК 553.98 

ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ В 
НАФТОГАЗОНОСНОМУ ВІДНОШЕННІ В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ 

ФОРЛАНДУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ТА В АЛОХТОННІЙ ЇХ ЧАСТИНІ 
Шеремета П.М.1, Ладиженський Г.М.1, Гафич Л.Ф.2,  

Пилип’юк М.М.3, Левкович Ю.М.3, Слоніцька С.Г.4,  
1 – Українська нафтогазова академія, м. Київ, Україна, 

2 – Спілка геологів України, м. Київ, Україна 
3 – Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція,  

ДГП «Укргеофізика», м. Львів, Україна 
4 – Український державний геологорозвідувальний інститут, м. Київ, Україна 

Південно-східна частина Карпатської нафтогазової провінції є найбільш перспективною щодо нафти та газу, і 
в межах встановлених нами основних об’єктів передбачається відкриття великих нафтових і газових родовищ. 
Встановлені пріоритетні ділянки для пошуково-розвідувального буріння: Петровецька, Путильська, Дихтинецька, 
Роженська, Яблуницька, Стайськова, Селятінська та Фалківська. Для деяких відібраних свердловин виділено 
проектовані шари для повторного випробування в попередньо пробурених свердловинах. 

SETTING PERSPECTIVE OIL AND GAS OBJECTS IN RELATION TO THE 
SOUTHEASTERN PART OF UKRAINIAN CARPATHIANS FORLAND AND 

ALLOCHTHONOUS PART THEREOF 
Scheremeta P.1, Ladyzensky G.1, Hafych L.2,  
Pilypuk M.3, Levkovych G. 3, Slonitska S. 4,  

1 – Ukrainian Oil and Gas Academy, Kyiv, Ukraine 
2 – Ukrainian Association of Geologists, Kyiv, Ukraine 

3 – Western Ukrainian Prospecting Expedition SGE «Ukrgeophysica», Lviv, Ukraine 
4 – Ukrainian State Geological Research Institute, Kyiv, Ukraine 

South-eastern part of Carpathian oil and gas province is the most promising in relation to oil and gas, and within 
established by us primary objects it is projected opening of large oil and gas fields. Priority sites for search and exploration 
drilling established: Petrovetska, Putilska, Dyhtynetska, Rozhenska, Yablunytska, Staykivska, Selyatynska and Falkivska 
structures. For some selected wells projected layers for  re-trial in previously drilled wells are selected. 

Вступ. В Західному нафтогазоносному регіоні видобуто та розвідано близько 34% 
початкових ресурсів нафти та газу, що на 7% нижче, ніж в цілому по Україні.  Це свідчить про 
значні потенційні можливості нарощування розвіданих запасів та видобутку в регіоні нафти і газу. 
Найбільш перспективним в нафтогазоносному відношенні є Покутсько-Буковинські Карпати, де з 
допомогою сейсморозвідки, достатньо повно та вірогідно вивчена глибинна будова та виявлено 
цілий ряд структур як у форланді Карпат, так і в алохтонній їх частині (рис. 1). 

Глибинна будова Покутсько-Буковинських Карпат. По відбиваючому горизонту І 
(покрівля юри) структурні побудови нами виконані майже для всієї площі Покутсько-
Буковинських Карпат. 

Відклади карпатського форланду простягаються далеко на південний-захід під Карпати до 
зони різкого зменшення потужності земної кори, ймовірної сейсмофокальної зони (зони Беньофа). 
Автохтонні відклади представленні протерозойськими, палеозойськими та кайнозойськими 
породами. Автохтон, за системою ступінчастих розломів Карпатського простягання, занурюється в 
південно-західному напрямі до глибини 10–15 км.  Він розтинається також поперечними 
розломами-зсувами, які, у взаємодії з повздовжніми зумовили блоковий стиль тектоніки. 
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Амплітуди повздовжніх розломів становлять до 2–3 км, а поперечних – не перевищують 200 м.  
Поперечні розломи-зсуви молодші, вони служать, на наш погляд, шляхами міграції вуглеводнів.  
Спостерігаємо насуви і в палеозої і мезозої, які, на наш погляд, викликані як спредінгом 
палеоокеану Тетис в третинний час так і конвергентними та дивергентними процесами. 

 
Рис.1. Тектонічна схема Західного регіону України  

 (регіональні профілі та нафтогазові родовища) 
 
Передкарпатський розлом з амплітудою близько 3 км (рис. 2) ділить форланд на дві 

частини: припідняту (мезозой знаходиться на глибині 0.3–3.0 км) і опущену (4–15 км).  В 
опущеній частині нами на основі даних сейсмо- і гравірозвідки виділено 10 смуг антиклінальних 
складок: Лопушнянсько-Петровецьку, Федковицько-Загулівську, Путильсько-Плоскінску, 
Яблуницько-Селятинську, Голошинсько-Пробинівську, Громовецько-Перкалабську, Чивчинську 
та інші дві, а, можливо, і три смуги.  Характерним є те, що потужність палеогенових, крейдових та 
юрських відкладів зростає у південно-західному напрямку.  Якщо в першій смузі антиклінальних 
структур потужність палеогену автохтону становить біля 30 м, то в межах третьої смуги 
(Путильська складка) вона досягає 300 м, а в межах десятої смуги потужність платформових 
палеогенових і крейдових відкладів становить біля 1500–2000 м.  Шельфові крейдово-палеогенові 
відклади в межах міогеносинкліналі не були поглинуті в процесі субдукції і залягають автохтонно, 
бо нагромаджувались на потужній, але легкій континентальній корі, яка через свою «плавучість» 
не могла бути субдуктована. 
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Палеозойські відклади, аж до Селятинського розлому, а можливо до сейсмофокальної зони, 
слабо дислоковані. По Рава-Руському скиду-насуву (північно-східна припіднята частина 
форланду) протерозойські та кембрійські утворення насунуті на силурійські (рис. 3), деформуючи 
молодші палеозойські перед фронтальною частиною насуву в антиклінальні складки з амплітудою 
100–200 м. Структури Гостів-Будинецької смуги за аналогією із баденськими складками перед 
фронтальної частиною Стебницького насуву можуть бути перспективними у нафтогазоносному 
відношенні.  Насамперед маємо на увазі виявлені нами автохтонні Міліївське (36 км2), Банилівське 
(50 км2) та алохтонне Іспаське (90 км2) підняття. Тим більше, що в даній смузі на території Польщі 
в аналогічних умовах відкрито уже 8 родовищ, а саме нафтове родовище Носувка (нижній карбон) 
та газові родовища: Ляховіце-Стрижава (середній-верхній девон), Залессє (верхній девон), Носівка 
(девон), Ушковце (ордовик-силур), Цитиня (кембрій) та інші. Крім цього, в багатьох пунктах 
відмічені прояви вуглеводнів в кембрій-девонських відкладах. Оскільки сланцеві пласти служать 
покришкою для газових покладів більш глибоких горизонтів, то добувати сланцевий газ на 
Олеській площі на даному етапі не доцільно.   

Одержані нами дані, сучасні теоретичні уявлення та результати розвідувальних робіт в 
різних регіонах світу вказують на те, що пошуки нафти та газу в палеозойських та 
протерозойських відкладах є актуальною задачею, особливо в останніх, що залягають в 
синклінальних «врізах» кристалічного фундаменту.   

 
Рис. 3. Сейсмогеологічний розріз через Іспас-Міліївську дислокацію 

 
В межах Чивчинської, Перкалабської та Громовецької смуг між Біліченківським та 

Шереметівським розломами нами в автохтоні виділені і тріасові відклади. Таким чином, 
перспективність в нафтогазоносному відношенні даного регіону зростає в ще більшій мірі. 

У першій смузі антиклінальних складок в 1984 р. відкрито Лопушнянське нафтогазове 
родовище. Згідно із структурними побудовами, виконаними нами, Лопушнянська структура 
розташована в межах опущеного крила Передкарпатського скиду і обмежена з північного сходу 
прирозломним грабеном. Порушення поздовжні з північного заходу на південний схід імовірно, 
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успадковані від старших насувів, що виникли внаслідок поля напружень, яке відповідає як 
мезозойським процесам, так і колишньому герцинському стисненню. Це явище зумовлене колізією 
Африканської і Європейської плит. Результат цього спостерігаємо по всій південно-східній 
Європі. Після насуву палеозойського циклу структури, що утворились піддались ерозії, тому 
більш молодші відклади відсутні. 

Поперечними розломами з амплітудами 20–200 м структура розбита також на окремі блоки. 
Ці порушення в напрямку з північного сходу на південний захід деформують повздовжні розломи, 
розбиваючи їх на окремі інтервали, зміщуючи їх.  Як наслідок, поперечні розломи вважаємо 
пізнішими.  Вони утворились внаслідок можливої адаптації і активізування протягом неогену, але 
в більшості випадків до утворення карпатських скиб, бо не порушують перекриваючий їх 
комплекс алохтону. Як видно із структурної карти, дані порушення були із зсувами.  Вони були і є 
шляхами міграції вуглеводнів.  Процес наповнення пасток флюїдами продовжується на сучасному 
етапі. 

Глибинна будова Лопушнянського родовища. Аналізуючи часові розрізи (рис. 4), 
приходимо до висновку, що можливо виділити насуви і в мезозойських відкладах. Глибинна 
будова Лопушнянської структури зображена на геологічних розрізах. Представлена глибинна 
будова Лопушнянської структури характерна і для інших структур під Покутсько-Буковинськими 
Карпатами. 

 
Рис. 4. Часовий розріз 5 5388 через Лопушнянське родовище (південно-східна частина) 

 
Свердловина Лопушна-3 розкрила потужний флішевий алохтон Бориславсько-Покутської 

(0–3700 м) і молас Самбірської (3700–4045 м) зон Передкарпатського прогину (рис. 5). 
В автохтоні свердловина пройшла породи палеогену і нижнього бадену (4045–4080 м), 

верхньої (4080–4205 м) і нижньої (4205–4245 м) крейди та юри (4245–4391 м), а свердловини 
Бісків-1, Лопушна-2 і Лопушна-5, пройшовши повну потужність юрських відкладів розкривають 
палеозойські породи (девон) відповідно на глибинах 5210–5369 м, 4535–4723 м, 4920–4928 м. 
Нижньобаденські та палеогенові (платформові) відклади представлені у верхній частині палеоген 
(пісковиками), в нижній – аргелітами і глинистими мергелями. Верхньокрейдяні – вапняками і 
органогенно уламковими вапнистими синонтуронськими мергелями і нафтонасиченими 
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синоманськими пісковиками. Нижньокрейдяні – щільними аргелітами з тонкими прошарками 
алевролітів і дрібнозернистих пісковиків.  Юрські у верхній частині – щільними сильно 
тріщінуватими і крихкими крейдоподібними вапняками; середні – доломітами; нижні – 
пісковиками, аргелітами і алевролітами. Палеозойські відклади представлені щільними та 
середньої міцності аргелітами, місцями тріщинуватими з локальними площинами ковзання. 

 
Рис. 5. Геологічний розріз Лопушнянського родовища 

 
Перспективні об’єкти в нафтогазоносному відношенні Відкриття Лопушнянського 

нафтогазового родовища свідчить про високу перспективність автохтону Українських Карпат (рис. 
6). Тому першочерговими об’єктами для відкриття у Карпатському форланді ще більш крупних 
родовищ, ніж Лопушнянське є Федьковицька і Путильська структура, що розташовані в одному з 
ним поперечному тектонічному блоці, тим більше, що в межах Путильської антикліналі 
потужність палеогенових відкладів автохтону за даними сейсморозвідки досягає 300 м. Високою 
перспективністю характеризуються крупні Дихтинецьке та Роженське підняття площею по 60 км2 
кожне, бо в межах першого з них вівся видобуток нафти в минулих століттях з колодязів, а в 
межах другого пробурена свердловина Рожен-1 глибиною 6175 м, яка за даними інтерпретації 
польськими геофізиками свердловинних геофізичних досліджень розкрило продуктивний горизонт 
автохтонних палеогенних відкладів. Перспективними в нафтогазоносному відношенні є і інші 
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антиклінальні структури, а саме: Петровецька (за даними промислової геофізики автохтонні 
відклади продуктивні), Стайківська, Устерікська, Шурдинська, Франківська, Хоткевицька, 
Лустунська, Селятинська, Плоскинська, Яблунецька та інші. 

 
Рис. 6. Структурна карта Покутсько-Буковинських Карпат по відбиваючому горизонту J 

(покрівля юри) 
 

Висновки. Незважаючи на те, що затрати на буріння свердловин глибиною понад 5 км. 
будуть великими, але сумарний дебіт в них сягатиме 1000-2000 т./д., то економічно це буде більш 
вигідно, ніж розвідувати родовища в алохтоні, де дебіт складає десятки тонн.  Одночасно з 
пошуками родовищ в піднасуві Карпат необхідно випробовувати пласти в алохтоні.  Раніше наука 
в південно-східній частині Карпат в алохтоні антиклінальних структур не виділяла, але за даними 
сейсморозвідки виявлено антиклінальні структури: Назарівська, Максимівська, Шепітська, 
Сергіївська, Магурська та інші.  

Все це свідчить про те, що район Покутсько-Буковинських Карпат є найбільш 
перспективним для відкриття крупних нафтових та газових родовищ в Карпатській 
нафтогазоносній провінції. 
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ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ – ГАЗОГИДРАТЫ 
Сокур О.Н.1, к. геол. н., bytit@ukr.net, 

Омельчук А.В.2, к. геол.-мин. н., доцент, msstesha@ukr.net, 
1 – Институт геологических наук НАН Украины, г. Киев, Украина, 

2 – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина 
Газогидраты напрямую связаны с исследованием потоков глубинного вещества. К настоящему времени 

определились аргументы в пользу глубинной природы газогидратов, а также подгидратного газа в углеводородных 
месторождениях. Исследования геологических условий формирования залежей газогидратов могут внести 
существенный вклад в разработку принципов гидратообразования и выявления зон развития газогидратов. 

SOURCES  OF ENERGY – GAS HYDRATES 
Sokur O. 1,  Cand. Sci. (Geol.), bytit@ukr.net, 

Omelchuk A. 2, Cand. Sci. (Geol.-Mineral.), Assoc. Prof., msstesha@ukr.net, 
1 – Institute of Geological Sciences, NAS Ukraine, Kyiv, Ukraine, 
2 – National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine 

Gas hydrates directly are connected to research of flows of deep matter. Arguments for the profit of a deep nature gas 
hydrates and underhydrates gas in hydrocarbon deposits. The researches of geological conditions of formation of reserves gas 
hydrates creations base for revealing zone of development gas hydrates. 

Введение. На протяжении последних лет учеными многих стран обсуждаются вопросы 
существования и изучаются условия образования в природе газогидратов. С точки зрения поиска 
дополнительного источника энергии, особый интерес представляют газовые гидраты. 

Модель подтока газов из глубинных газовых или газонефтяных  месторождений не решает 
проблему в целом как по количеству газовых компонентов, так и по ее химическому  составу. 
Прежде всего, это относится к газовыделениям и сопровождающим их  постройкам  типа  «черных 
курильщиков», обнаруженных на полях газовыделений в северо-западной части  Черного моря. 
Последние сложены полиминеральным веществом, преимущественно карбонатного состава, что 
свидетельствует  о поступлении в водную толщу, наряду с метаном, сероводородом и другими 
газами, жидкой высокоминерализованной   фазы.  То есть, в водную толщу поступают главным 
образом флюиды, в жидкой фазе которых, наряду с  ионами  углекислоты,  присутствуют ионы  
кальция, магния, железа, стронция, бария и других элементов. Такой тип разгрузки газовых 
месторождений в настоящее время  не  известен и вряд ли возможен теоретически [7].  

Каналами поступления флюидов являются глубинные разломные зоны, периодически  
обновляющиеся, что находит отражение в крупных подвижках земной коры и соответствующих 
им землетрясениям. Такой механизм формирования газовыделений обусловлен потоками 
глубинных флюидов, поступающих по разломным зонам в земную кору, донорами которых, 
возможно, являются породы мантии и ядра Земли [8].  

Таким образом, источниками всех элементов, способных образовывать газогидраты, 
являются продукты дегазации глубинных геосфер Земли, а синтез указанных соединений 
обеспечивается энергией флюидного потока. Такой подход к формированию газогидратов 
позволяет предполагать, что они могут образовывать скопления при благоприятных горно-
геологических условиях практически на любых горизонтах осадочной толщи и в кристаллических 
породах [11]. Как показали экспериментальные исследования, проницаемость газогидратов ниже 
проницаемости водонасыщенных глин и практически непроницаема для молекул воды и газов. 
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Формирование газогидратных залежей в зоне гидратообразования в период 
осадконакопления происходит как со стороны верхней границы зоны за счет поступления новых 
порций органического вещества в начальный период его преобразования, так и со стороны нижней 
границы – за счет газов, образующихся в последующие периоды заглубления и дальнейшего 
преобразования органического вещества, а также за счет газов, поступающих из недр Земли. При 
вертикальной миграции газы поступают из высокотемпературных зон в зону гидратообразования, 
увеличивая мощность залежей снизу. Известны примеры залежей газа, нефти непосредственно под 
гидратонасыщенными пластами, служащими непроницаемой покрышкой для них [16]. 

Основным источником метана многие исследователи считают газ органического 
происхождения – биогаз или продукты дегазации глубоко залегающих месторождений нефти и 
газа. В крайнем случае, допускается, что метан своим происхождением связан с земной корой. 
Учитывая состав отдельных оболочек последней, в земной коре (без литосферы) нет места для 
таких количеств углерода и водорода, которые связываются в метан [8]. 

Для абиогенно-мантийной модели образования углеводородов ограничений в глубине нет. 
Главное условие – мощный вертикальный подток глубинных углеводородов. Перспективными 
участками можно считать смежные с мантийными разломами зоны дилатансии (пути миграции 
глубинных флюидов). Подавляющее большинство нефтяных и газовых месторождений мира 
размещено в местах мощних накоплений осадочных пород, т.е. в геосинклиналях, рифтогенах и 
других впадинах земной коры. Именно в этих геоструктурах сосредоточены большие массы 
углерода, необходимого для соединения с водородом и к этим геологическим структурам по зонам 
глубинных разломов поступает наибольшее количество ювенильного водорода. 

Зоны глубинных разломов также являются наиболее вероятными путями поставки 
глубинных углеводородных флюидов для формирования газогидратных залежей (при 
соответствующих термобарических условиях). Таким образом, донорами всех элементов, 
способных образовывать газогидраты, являются продукты дегазации глубинных сфер Земли, а 
синтез указанных соединений обеспечивается энергией флюидного потока. Такой подход к 
формированию газогидратов позволяет предполагать, что они могут образовывать скопления при 
благоприятных горно-геологических условиях практически на любых гипсометрических 
горизонтах осадочных толщ и в кристаллических породах. 

Проведенный химический анализ черноморских «курильщиков» [7] показал, что  эти 
постройки имеют карбонатный состав; в составе газов преобладает метан, сероводород занимает 
подчиненное место. Генезис черноморских «курильщиков» обусловлен геологическими 
факторами, одним из которых является поступление продуктов разложения газогидратной залежи 
по разломам в водную толщу.  

В процессе выполнения подводных исследований, отмечались многочисленные побочные 
явления, связанные с газовыделениями, такие как просадки ґрунтов, поверхностное 
сероводородное заражение, появление скоплений метанперерабатывающих бактерий в виде 
бактериальных матов [5], а также прямые находки газогидратов на мелководных участках в районе 
косы Тендра и в верховьях Дунайского каньона [15, 18]. Интерес относительно изучения 
газогидратов представляет Черноморский бассейн. Проблема черноморских газогидратов прямо 
связана с исследованием потоков глубинного вещества, в частности углеводородных газов [6, 10].  

К настоящему времени уже определился ряд весомых аргументов в пользу глубинной 
природы газогидратов, а также подгидратного газа в углеводородных месторождениях. Прежде 
всего, об этом свидетельствовуют глубинные структуры (разрывные нарушения), роль которых 
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подтверждена статистически в контроле пространственного распространения нефтегазовых 
месторождений.  

Обозначилась активная роль глубинных флюидов в изменениях напряженного состояния 
горных пород, подтвердилась связь дегазации с эндогенными процессами глобального масштаба. 
Эти выводы базировались, в основном, на данных глубокого бурения и геофизических 
исследованиях нефтегазоносных бассейнов в пределах континентов.  

Конкретизированы петрологические, геохимические и термодинамические обстановки, 
условия образования и эволюции систем глубинных, восстановленных флюидов и механизмы их 
участия в процессах углеводородной дегазации Земли – в образовании газогидратов, а также 
нефтегазонакопления. По данным исследований получены новые свидетельства мантийной 
природы газогидратов, подгидратного газа, нефтегазовых месторождений традиционного типа. 
Идея углеводородной дегазации Земли связана с разработкой теоретических основ нефтегазовой 
геологии, а также имеет практическое применение в оценке перспектив и прогнозе 
нефтегазоносности, выборе новых направлений, изменении стратегии поисков скоплений 
углеводородов.  

На основании обнаруженного явления микробиологической экзотермической 
трансформации углеводородных газов над нефтегазовыми залежами был предложен 
нефтегазопоисковый метод поисков. Этот способ основан на синхронном измерении температуры 
ґрунта выше нейтрального слоя в районе положительной температурной аномалии с выходом на 
фоновые участки, отличающийся тем, что с целью повышения достоверности поиска, измеряют 
температуры в трех различных по глубине зонах и по наличию максимума положительной 
температурной аномалии  в средней из них определяют присутствие под аномальным участком 
нефтегазовой залежи. Указанный нефтегазовопоисковый способ был успешно использован при 
поисках и доразведке нефтяных и газовых месторождений в пределах Днепровско-Донецкой 
впадины и Таджикской депрессии [2, 13, 14, 19].   

Использовался комплексный геолого-геофизический метод исследования, который дал 
возможность выяснить генетические особенности условий формирования газогидратов 
Черноморского бассейна. При этом применялись гранулометрический, рентгеноструктурный, 
спектральный, химический анализы образцов осадочных образований газовыводящих структур – 
«курильщиков». Для выявления и изучения строения залежей газогидратов учитывались 
сейсмические наблюдения. 

В качестве геологических предпосылок наиболее влияющих на биологические процессы, 
следует назвать: приуроченность рифогенных массивов к крупным тектоническим разломам в 
океанической коре, вертикальные перемещения этих структур, связь с вулканизмом, 
приуроченность к ним залежей углеводородов и др., т. е. для этих массивов характерны все те 
структурные условия, в которых наиболее полно проявляются процессы дегазации земной коры. С 
последними, как известно, связана поставка не только углеводородов, но и других биогенов, в 
частности Р, Fe, S, N и др.). 

Явления хемоорганосинтеза, участие бактерий в биологических процессах были 
обнаружены не только в глубоководной части океана, но и на шельфе, например в бухте 
Кратерной на Курильских островах. Аналогичные проявления связи высокой биологической 
продуктивности с дегазацией земной коры отмечались: в мелководной части на нефтегазовых 
месторождениях в Северном море, на подводных банках в Черном [1, 9] и Каспийском морях, где 
указанные структуры с приуроченными к ним скоплениями устриц, мидий и др. выступают в 
качестве «пастбищ» для ихтиофауны, в том числе и осетровых. 
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Проявления связи биологических и геологических процессов фиксируют происходящие в 
природе разнообразные варианты одного и того же явления – круговорот углерода, в котором 
поступающие из земной или океанической коры углеводороды проходят через биологическую 
оболочку, претерпевая при этом определенную трансформацию. Конечным продуктом этой 
трансформации, протекающей с разной степенью интенсивности, является углерод, который, 
пройдя через биологический фильтр, частично подвергается минерализации и возвращается 
обратно в осадочную оболочку Земли. 

Краткий анализ возможных путей развития энергетики позволил сделать вывод, что в 
перспективе в качестве основного вида сырья целесообразно использовать газ. Черноморский 
бассейн располагает громадными запасами газа в форме газогидратов, месторождения которых 
отмечены на шельфе Черного моря. По самым скромным оценкам запасы газа в таких 
месторождениях превышают 30 трлн м3. 

Для промышленности открытие связи геологических процессов с формированием 
биопродуктивных зон уже сейчас дало возможность оценить перспективность промыслового 
освоения районов, в которых фиксируется подток глубинных флюидов, в том числе и 
углеводородов, в частности подводных гор и поднятий открытого океана и рекомендовать 
освоение для извлечения биоресурсов глубоководных (до 3000 м) районов океана. Это позволяет 
вести целенаправленный поиск рудных месторождений в открытом океане, таких как 
железомарганцевые конкреционнокорковые образования, фосфориты, сульфидные месторождения 
[3, 4]. 

Явление круговорота углерода Земли, заключающееся в бактериальной ассимиляции и 
трансформации газообразных углеводородов метанового ряда, поступающих по разломам, 
приводит к появлению повышенных концентраций вещества и энергии в лито- и гидросфере [6, 14, 
19]. 

Интенсивность поставки метана в водную толщу может быть оценена по темпам разгрузки 
газогидратных залежей, в частности, в Чёрном море. Существование газогидратов определяется 
довольно жесткими горно-геологическими параматерами: высокими давлениями и низкими 
температурами. Поэтому, газогидратные залежи находятся в метастабильном состоянии и любое 
изменение указанных параметров, в том числе, и нарушение слошности залежи приводят к её 
«таянию» и газовыделению свободного метана. Такие газовыделения широко развиты и 
зафиксированы во многих районах океанических и морских бассейнов. 

Отметим, что газовое дыхание  проявляется не только на дне океана, но и на континентах и 
обычно сопровождается целым рядом аномальных явлений биологического, физического и 
геологического порядков. Таким образом, “газовое дыхание” проявляется не только в виде 
продуктов разложения газогидратов. Газовые эманации сопровождают вулканические и 
поствулканические явления, грязевой вулканизм, гидротермальную деятельность, «дышат», 
главным образом метаном. 

Суть этого явления заключается в том, что поток углеводородов, в частности метана и его 
гомологов, поступающий через разломы в земной коре, трансформируется в приповерхностном 
слое осадков метанокисляющей микрофлорой до H2O и CO2. Реакция в этом своеобразном 
биогеохимическом реакторе происходит с выделением тепла, вследствие чего, в верхней части 
осадочного чехла, близко к его поверхности возникают температурные аномалии, которые 
фиксируются специальными измерительными устройствами. Попутными продуктами такой 
трансформации метана, является возникновение повышенных концентраций СаСО3 как результат 
минерализации избыточного углерода, причем для окисления метана и его гомологов требуется 
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два основных условия – метан, поставляемый из земных недр, и кислород, поступающий в данном 
случае в верхнюю часть осадочного чехла из атмосферы [13]. 

Располагая данными об окислении метана бактериями, впервые полученными на 
нефтегазоносных структурах Днепровско-Донецкой впадины, была проанализирована их 
приложимость к условиям океанического дна, опираясь при этом на разработки П.Н. Кропоткина, 
Б.М. Валяева и др. о возможности поступления продуктов дегазации, в частности метана, по 
разломам в тектонически-активных его зонах [12].  

Наблюдения из подводных аппаратов позволили констатировать, что проявления 
«холодной» или «горячей дегазации» океанического дна, прежде всего фиксируются в виде 
наложенной минерализации типа железо-марганцевых корок и конкреций, фосфоритов, 
карбонатных плиток и др., используемых в качестве одного из поисковых признаков обнаружения 
зон повышенной биологической продуктивности [6]. 

Для проверки этой модели был выбран район северо-западной части Черного моря с его 
зонами крупных тектонических разломов в пределах структурных поднятий (Голицына, 
Гамбурцева и др.) Исследования  велись по отдельным полигонам с использованием 
регистрирующего устройства, транспортируемого за судном «НИС Профессор Водяницкий» и 
оснащенного датчиками температур, с помощью которых определялись температурные аномалии 
в осадочном чехле, после чего на точках аномалий отбирались образцы породы, фаунистические 
остатки для последующих микробиологических исследований. Одновременно на судне велись 
биологические исследования бентоса.  

С приведенным выводом Ю.И. Сорокина [17], совпадают и представления, Чугунного Ю.Г., 
Геворкьяна В.Х. [19, 6] которые считают, однако, что обеспечение бактерий рифогенных массивов 
биогенами осуществляется, главным образом, за счет продуктов углеводородной дегазации, а не 
олиготрофных океанических вод, омывающих эти массивы. В качестве предпосылок такого 
варианта образования проявлений биологических процессов за счет хемоорганосинтеза, причем на 
разных глубинах и за пределами фотического слоя, рассматривались структурные особенности 
рифогенных массивов: связь с тектоническими разломами, приуроченность к ним залежей 
углеводородов и т.д., то есть все те структурные условия, в которых наиболее полно проявляются 
процессы дегазации земной коры.  

Выводы. Распространение залежей газогидратов является весьма перспективным 
энергетическим объектом. Природные газогидраты представляют несомненный практический 
интерес как горючее ископаемое. Освоение газогидратных месторождений может привести к 
пополнению энергетических ресурсов. Результаты могут изменить взгляд на традиционные 
источники и способы добычи энергии, поэтому многоаспектной проблеме газогидратов следует 
уже сейчас уделить достаточное внимание, как это делается в других странах. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ 
НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
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 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,  
м. Івано-Франківськ, Україна 

Розглянуто питання тенденцій діяльності підприємств нафтогазовидобувної галузі, проаналізовано основні 
фактори, які впливають на їхній розвиток. Визначено основні можливості технологічного оновлення, окреслено 
основні напрямки реалізації організаційних аспектів технологічного оновлення нафтогазовидобувних підприємств для 
забезпечення їхнього розвитку та підвищення рівня ефективності. 

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF TECHNOLOGICAL UPGRADE OF OIL AND 
GAS ENTERPRISES 

Galiuk I., Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof., irynagaliuk11@gmail.com;  
Matckevych O., assistant, porajkooj@rambler.ru, 

 Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine 
The questions of trends of activity of enterprises of oil and gas industry are considered, the main factors influencing 

their development are analyzed. The main possibilities of technological upgrading are determined, the main directions of 
implementation of organizational aspects of technological updating of oil and gas enterprises are outlined for their 
development and increase of efficiency level.  

Світові аналітики передбачають відносну стабільність у споживанні цих енергоресурсів. 
Однак, доступ до них все більше ускладнюється через велику глибину залягання, 
важкодоступність на морському чи океанічному шельфі тощо. Інтенсифікація  процесів та 
підвищення коефіцієнту  видобутку вимагає залучення нових технологій та прогресивної техніки. 
Експерти стверджують, що підвищення коефіцієнта видобутку нафти на 1% на розроблених 
родовищах прирівнюється до відкриття нового родовища. Водночас, поява нових технологій може 
збільшити коефіцієнт видобутку на 7–9 %. 

Умови вітчизняного нафтовидобутку є складними і вимогою часу є технологічне оновлення 
галузі. Конкурентоспроможність нафтогазової промисловості напряму повязана з ефективністю 
технологій розвідки, розробки та експлуатації родовищ, рівнем технічного обслуговування. Тому 
питання інноваційного розвитку нафтогазової промисловості України покликане вирішити 
проблеми технологічного оновлення  галузі, питання енергозабезпечення та підвищення 
енергетичної безпеки держави. 

Вітчизняні дослідження можливостей інноваційного розвитку нафтогазової промисловості 
базуються в основному на питаннях інвестиційного характеру. Водночас, недостатньо уваги 
приділяється організаційно-управлінській складовій забезпечення процесів технологічного 
оновлення галузі. 

Сучасні вимоги до основних засобів нафтогазовидобувної промисловості, з огляду на 
забезпечення необхідного рівня технологічності, економічності та екологічності діяльності,  
містять елементи відносної суперечності впливу на створення та використання нових зразків 
техніки. Ці вимоги повинні обов’язковим чином враховуватись при формуванні політики 
технологічного оновлення галузі та вдосконалення системи управління в ній. 

Нафтогазовидобувне обладнання відноситься до категорії надзвичайно вартісного, а 
технології по складності та дороговизні часто прирівнюють з космічними. Вартість сучасної 
бурової установки сягає 15–25 млн дол.США.  
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На сьогоднішній день на ремонт нафтогазового устаткування і обладнання витрачається 
непропорційно значні ресурси – як матеріальні, так і трудові. Сам ремонтний сервіс потребує 
організаційно-технічного вдосконалення.  

Вітчизняне обладнання не забезпечує на сьогодні задоволення зростаючих вимог до 
технологій видобутку, особливо на таких складних ділянках як шельфова частина українського 
сектору Чорного та Азовського морів, Придніпровський та Прикарпатський регіон. 

Перспектива інтенсифікації процесів оновлення основних засобів нафтогазовидобувної 
галузі є обмеженою. Поступовий ріст інвестицій в галузь відбувається, однак його рівень не 
забезпечує можливості якісного технологічного оновлення. 

Вирішення даної проблеми в Україні зіштовхується з рядом складнощів, частина яких знову 
ж таки ретроспективного характеру: 

- існує певний стереотип роботи в галузі, який спирається на попередні досягнення і 
результати, що проявляється у використанні вже розвіданих родивищ, більша частина з яких 
підходить до межі виснаження; 

- система управління нафтогазовим комплексом перебуває в стані постійного 
перетворення.  

Відсутність сучасних вітчизняних технологій нафтогазовидобутку пояснюється наступними 
причинами: 

1)  державні підприємства в межах своїх бюджетів не в змозі оновити техніку і 
технології дол рівня, який відповідає вимогам видобутку.  Вітчизняні запаси нафти і газу є 
важковидобувними, а отже, і «надкоштовними»; 

2)  малі фірми нафтогазового сектору можуть виконувати лише разові та самі прості 
роботи. Фінансових потужностей для забезпечення виконання робіт вищого рівня складності є 
недостатньо. 

Вирішення проблеми є можливим за умови створення, як мінімум двох, великих 
національних нафтогазових сервісних компаній, які повинні розвиватись в умовах конкурентного 
середовища. Мова йде не про державні підприємства, а про компаніі, основна частка капіталу яких 
належить українським інвесторам. Інеземні компанії можуть виступати як партерами, так і 
інвесторами. Однак, контрольний пакет акцій повинен належати українському капіталу. 

Захист національних інтересів в даному випадку повинен забезпечуватись не по принципу 
«недопуску» іноземних компаній на вітчизняний ринок, а шляхом укріплення власних позицій  в 
основних нафтогазових сферах: розвідці, бурінні свердловин, освоєнні родовищ, капітальному 
ремонті техніки. Тому розвиток вітчизняної наукової роботи, освіти, машинобудівного комплексу 
– це стратегічні сфери для забезпечення власного технологічного розвитку в 
нафтогазовидобуванні. І саме ці напрямки слід розвивати і зміцнювати. В іншому випадку, 
технологічний розвиток буде проходити за межами України, а іноземні технології, обладнання і 
кошти, задіяні в українському нафтогазовидобутку, будуть забезпечувати відтік фінансових 
потоків за кордон.  

Структурні зміни в галузі вже відбуваються, однак вимогою часу є приведення всіх умов 
господарювання до тих параметрів, які дозволять забезпечити ефективну роботу нафтогазової 
промисловості України на інноваційних засадах технологічного розвитку. 

Література 
1 Британська Regal Petroleum планує подвоїти видобуток нафти в Україні // РБК-Украина. 

Информационное агенство. – Режим доступу до ресурсу: http://www.rbc.ua/. 
2 Маковський О. Нафтове відродження // Режим доступу до ресурсу: http://www.vkurse.ua/. 
3 Нафтогазова промисловість України // Режим доступу до ресурсу: http://uk.wikipedia.org/. 
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КАРТУВАННЯ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕКТОНІЧНИХ ЗОН 
ПРИПОВЕРХНЕВИМ МЕТОДОМ СТАГГД 

Глонь В.А.1, аспірант, м. н. с., vitaliyglon@gmail.com,  
Почтаренко В.І.1, ст. н. с., доцент,  

Стародубець К.М.1, аспірант, м. н. с., starodubets.kirill@gmail.com  
Стародубець Ю.К.2, аспірант, iuliia_gordieieva@ukr.net;  

1 – Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ, Україна,  
2 – КНУ ім. Т. Шевченка, ННІ «Інститут геології»,  м. Київ, Україна  

Були проведені приповерхневі атмогеохімічні дослідження в межах Срібнянськї депресії. Були зіставлені та 
проаналізовані матеріали геолого-геофізичних досліджень з результатами атмогеохімічних робіт. Побудовані графіки 
розподілів показників. Комплексна методика СТАГД орієнтована на уточнення розломно-блокової будови ділянки 
дослідження, трасування зон підвищеної проникності (що обумовлюється сучасними при поверхневими 
розвантаженням флюїдів-газових потоків) та на основі цього виділяються геодинамічні стабільні блоки, що 
сприятливі для акумуляції покладів вуглеводнів. На основі результатів розподілів показників були закартовані 
нафтогазоперспективні зони глибинного закладення. 

MAPPING OF OIL-AND-GAS PROMISING ZONES BY SUB-SURFACE 
METHOD OF STAHGR 

Glon V.1, researcher of scientific degree, Research Assistant, vitaliyglon@gmail.com,  
Pochtarenko V. 1, Senior fellow, Assoc. Prof.,  

Starodubets K. 1, researcher of scientific degree, Research Assistant, starodubets.kirill@gmail.com, 
Starodubets Yu.2, researcher of scientific degree, iuliia_gordieieva@ukr.net,  

1 – Institute of Geological Sciences, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine,  
2 – Institute of Geology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine 

Sub-surface atmogeochemical research within Sribnyanska depression was carried out. Materials of geological and 
geophysical investigations and the results of atmogeochemical research was compared and analyzed. Graphs of indicators 
distribution are constructed. The complex method of STAHGR is aimed to specifying the fault-block structure of the study area 
and tracing zones of increased permeability (which is determined by modern sub-surface discharges of fluid flows), on the 
basis of this shows up geodynamic stable blocks that are favorable for the accumulation of hydrocarbon deposits. On the 
results of the atmogeochemical indicators distribution, deep-laid oil and gas prospecting zones was mapped. 

У відділі геоекології та пошукових досліджень ІГН НАН України на протязі багатьох років 
виконуються дослідження з оцінки перспектив нафтогазоносності структур і зон з використанням 
комплексу приповерхневих експресних методів СТАГГД (структурно-термо-атмо-гідролого-
геохімічних досліджень). Ефективність впровадження СТАГГД доведена на різних етапах 
пошукових та геологорозвідувальних робіт на території України – як на суші, так і в акваторії 
Чорного та Азовського морів [1]. 

 В 2015–2017 рр. з метою оцінки нафтогазоперспективності Срібненського прогину 
Дніпровсько-Донецької западини (ДДз) був використаний комплекс методів СТАГГД. 
Срібненський прогин є від’ємною структурою ІІ порядку північно-західної частини ДДз та за 
структурно-тектонічною класифікацією грабен в грабені [3]. Срібненський прогин розглядається 
як нафтогазоперспективна структура і відноситься до Глинсько-Солохівського нафтогазоносного 
району. На 2017 р. у межах Срібнянського прогину та на його обрамлені відомо 33 родовищ нафти 
і газу (на фрагменті карти фонду структур станом на 01.01.2017 р. [4]). 

 Родовища приурочені до антиклінальних піднять та структур не антиклінального типу. 
Встановлений просторовий і генетичний зв’язок родовищ з тектонічними зонами глибинного 
закладення. У межах Срібненського прогину геолого-геофізичними методами встановлені 
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регіональні глибинні розломи в структурі фундаменту (дорифейські розломи): Інгулецько-
Брянський, Смілівсько-Холмський – субмеридіональні та Овруцько-Лебединський – широтний [2, 
3, 5]. З цим розломом просторово і генетично пов’язують значну кількість родовищ вуглеводнів 
[2]. Зокрема з зоною Інгулецько-Брянським розломом пов’язано 17 родовищ (в межах 
Срібненського прогину та його обрамлення – 5 родовищ), з зоною Овруцько-Лебединського – 4 
родовищ (в межах Срібненського прогину та його обрамлення – 1 родовища) [2]. Не безпідставно 
обґрунтовується питання щодо впливу геотектонічного розвитку та нафтогазоність структур і 
районів ДДз. 

 Нафтогазоносність Срібненського прогину вивчалась комплексом методів СТАГГД як в 
площинному варіанті (загальна площа – 63 км2), так і в профільному (4 профілі, ПС – 67) (див. рис. 
1.). Профільні дослідження доповнювали інформацію, одержаних при площинних дослідженнях. 
Одночасно, одним із завданням, поставлених перед профільними дослідженнями було картування 
регіональних тектонічних зон та виявлення в них аномальних ділянок, які могли б розцінюватись 
як об’єкти формування покладів вуглеводнів. Профілі перетинають Срібненський прогин з 
південного заходу на північний схід, паралельно профілям ГРЗ та МСГТ. З регіональним профілем 
(РП) МСГТ, збігається один із профілів СТАГГД.  

 

 
1 - контур Срібненської депресії  
(по ізосейсті -4000 м. покрівлі XIIa, О.Г. Цьоха, 
2011)  5 - пробурені свердловини 

 2 – регіональний профіль I-I` МСГТ а.     

б.  

6 - тектонічні порушення (М.Г. Манюта, В.Г. 
Гавриш, В.П. Стрижак): а – осьовий розлом; 
дорифтові архейсько-протерозойські розломні зони:  
б – Інгулецько-Брянський (ІБ); в – Овруцько-
Лебединський (ОЛ). 

 3 - родовища нафти і газу  7 - ділянки СТАГГД 

 4 - перспективні нафтогазові структури  8 - профілі СТАГГД 

 
Рис. 1. Схема розміщення ділянок дослідження на фрагменті структурно-тектонічної карти 

кам’яновугільних відкладів української частини ДДз  (ред. О.Г. Цьоха, 2011 р.) 
 
В результаті проведених польових робіт (еманаційних, температурних досліджень, відбору 

газових проб із підґрунтового повітря) та лабораторно-аналітичних досліджень отримані такі 
показники вмісту газів: радон (Rn, Бк/дм3), торон (Tn, Бк/дм3), водень (Н2, n·10-3), гелій (Не, n·10-
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3), вуглекислий газ (СО2, об.%); та метан (СН4, 10-5 об.%) з його гомологами (етану (С2Н6, 10-6 
об.%); пропану (С3Н8, 10-6 об.%); ізо-бутану (iC4H10,             10-6 об.%); бутану (nC4H10, 10-6 об.%); 
ізо-пентану (iC5H12, 10-6 об.%); пентану (C5H12,        10-6 об.%); гексану (C6H14, 10-6 об.%); 
ненасичених вуглеводнів – етилену (С2Н4, 10-6 об.%); пропілену (С3Н6, 10-6 об.%). 

Не зважаючи на регіональний характер профільних досліджень тектонічних зон їх результати 
дозволяють встановити деякі особливості їх прояву в атмогеохімічних полях. При перетині 
Овруцько-Лебединської та Інгулецько-Брянської зон зафіксовані контрастні аномальні значення 
Rn, Tn, CO2; H2 і He мають фонові значення. В той же час, зона Осьового розлому 
характеризується майже фоновими значеннями еманаційних газів, але аномальними за воднем і 
гелієм. Це може свідчити про різний геодинамічний режим цих тектонічних зон, а відповідно їх 
роль у формуванні вуглеводневих структур. 

Особливості розподілу атмогеохімічних показників по профілю І-І’ Пирятин-Талалаївка 
приведені на рис. 2. 

 
1         родовища вуглеводнів 2 а. ; б. ; в.  

дорифтовий глибинний розлом: 
а – осьовий розлом  б – Овруцько-Лебединський; в – 

Інгулецько-Брянський 
Рис. 2. Геолого-геохімічний профіль розподілу показників СТАГГД по лінії РП МСГТ 

Пирятин–Талалаївка (геологічна основа за Холодних А.Б., 2002 р.) 
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ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ 
ІСНУВАННЯ ПАСТОК НАФТИ І ГАЗУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ЕТАПІ 

ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ 
Жученко Г.О.,  к. геол.-мін. н., доцент, galzhu@ukr.net,  

Гоптарьова Н.В., к. геол. н., доцент, natgo76@i.ua,  
Горванко Г.Д., к. геол.-мін. н., доцент, tog@nung.edu.ua,  

Блащук Н.А., студент 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,  

м. Івано-Франківськ, Україна 
Досліджено геологічні фактори, які впливають на нафтогазоносність  гірських порід з метою підвищення 

коефіцієнта успішності пошуків родовищ вуглеводнів. Проводиться систематизація геолого-геофізичних та 
геохімічних показників для розробки правил визначення пасток нафти і газу, формуються правила вибору по 
визначенню можливості існування пасток  

Ключові слова: нафта, газ, нафтогазоносність, осадові відклади, поклад, пастка, колектор, база знань, 
експертна оцінка. 

FORMATION OF RULES FOR DETERMINATION FAVORABLE CONDITIONS 
FOR THE EXISTENCE OF OIL AND GAS TRAPS AT THE REGIONAL STAGE 

OF GEOLOGICAL EXPLORATION 
Zhuchenko G., Cand. Sci. (Geol.-Mineral.), Assoc. Prof.,galzhu@ukr.net,  

Goptarova N., Cand. Sci. (Geol.), Assoc. Prof., natgo76@i.ua,  
 Gorwanko G., Cand. Sci. (Geol.-Mineral.), Assoc. Prof., tog@nung.edu.ua,  

Blashchuk N., student, 
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Geological factors affecting the oil and gas content of rocks have been investigated with the aim of increasing the 
success rate of hydrocarbon fields search. Systematization of geological, geophysical and geochemical indicators is being 
carried out to develop rules for the definition of oil and gas traps, rules are being developed to determine the possibility of the 
existence of traps 

Key words: oil, gas, oil and gas bearing, sedimentary deposits, reservoir, trap, reservoir, knowledge base, expert 
evaluation. 

Вступ. При виясненні чи оцінці перспектив нафтогазоносності кожного регіону виникає 
питання про його геологічну будову. Геологічна будова кожної ділянки земної кори обумовлена 
найперше спрямованістю та інтенсивністю тектонічних рухів. На одних ділянках переважають 
вертикальні рухи, на інших - горизонтальні. Вертикальні рухи переважають у межах складчастих 
споруд та прилеглих до них частин передгірських і міжгірських прогинів. 

Геотектонічні рухи визначають не тільки розташування осадових басейнів та 
термодинамічні процеси в них, але і мають прямий вплив на формування та збереження родовищ 
нафти і газу. Вони обумовлюють, у значній мірі, потенційні ресурси нафти і газу, фазовий стан 
флюїдів і закономірності їх розташування у просторі. Поряд із структурними критеріями вони 
входять у число основних критеріїв при оцінці перспектив нафтогазоносності великих територій 
та окремих  локальних структур. 

Теоретичні обґрунтування нафтогазоносності описані у різних публікаціях, присвячених їх 
прогнозуванню. Добре відомо, що нафтогазоносність пов’язана з осадовими басейнами або з 
породами фундаменту, що знаходяться  під осадовими товщами. Інші басейни не розглядаються. 
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Метою досліджень є виявлення геологічних чинників, які впливають на формування 
покладів вуглеводнів у осадових басейнах.  

Висока ефективність пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ може бути забезпечена 
лише тоді, коли прогноз нафтогазоносності надр буде всебічно науково обґрунтований. Можна 
констатувати, що якісна оцінка перспектив нафтогазоносності надр базується не тільки на 
дослідженнях процесів формування покладів вуглеводнів, загальних закономірностях їхнього 
просторового розміщення і особливостей геологічної будови надр земної кори певної території, 
але також залежить від уміння фахівців-геологів вибирати найбільш інформативні критерії і 
об’єкти прогнозу, систематизувати їх. Оцінюючи перспективи нафтогазоносності локальних 
структур, спеціалісту необхідно проаналізувати значну кількість фактичних даних, одержаних при 
геолого-геофізичних і геохімічних дослідженнях на різних етапах і стадіях геологорозвідувального 
процесу. У теперішній час, коли пошуки нових скупчень нафти і газу  ведуться на великих 
глибинах і в складно побудованих зонах, такі фактичні дані часто є неповними, нечіткими і навіть 
суперечливими. У зв’язку з цим  одержана інформація не завжди достовірна.  

У сучасних умовах всебічної комп’ютеризації наукової і виробничої діяльності для 
акумуляції досвіду і знань висококваліфікованих фахівців-геологів в області прогнозування надр і 
використання цього інтелектуального капіталу менш кваліфікованими спеціалістами даного 
профілю доцільно застосовувати автоматизовані системи прогнозу.  

Нафтогазоносні басейни прийнято розділяти на платформні, передгірські та складчасті. 
Серед платформних басейнів розрізняють такі геоструктурні елементи: синеклізи, 

антеклізи, западини, грабени та ін. Ці елементи можуть мати різну перспективність у 
нафтогазоносному відношенні. 

У передгірських та складчастих басейнах виділяють антиклінорії та синклінорії. 
Аналіз розподілу нафтогазоносності показав, що на давніх докембрійських платформах 

основні продуктивні горизонти мають палеозойський вік, що підтверджується і на прикладі 
Дніпровсько-Донецької западини. У складчастих областях і передгірських та міжгірських 
прогинах нафтогазоносність пов’язана з породами мезозою, палеогену і неогену. У межах 
епігерцинських платформ нафтогазоносними є переважно мезозойські відклади. У різних 
перехідних областях нафтогазоносність пов’язана з різновіковими породами. 

Геотектонічні режими стійкого прогинання земної кори з високими швидкостями 
визначаються як високопродуктивні у нафтогазоносному відношенні. Несприятливими є 
знакоперемінні режими, наслідком яких є виникнення багатьох перерв у осадконакопиченні, що  
призводить до руйнування покладів. Особливо сприятливі умови нафтогазонакопичення 
виникають при геотектонічних режимах, що ведуть до формування відроджених піднять. Аналіз 
розподілу нафтогазоносності у земній корі свідчить, що в рифтогенних структурах концентрація 
запасів нафти і газу досягає максимальних значень. Аналогічна залежність існує в зонах 
гравітаційних мінімумів, що дуже чітко прослідковуються, зокрема, у Бориславсько-Покутській 
зоні Передкарпатського прогину.  

У результаті досліджень сприятливих умов існування пасток нафти і газу на регіональному 
етапі геологорозвідувальних робіт виникає питання про існування нафтогазоносних комплексів. 

Визначення їх ведеться за комплексом різнопланових параметрів. Вважалось, що 
нафтогазоносні комплекси повинні формуватись у мілководних морях, прибережних частинах, 
лагунах, лиманах, озерах, тобто в умовах, де може накопичуватись органічний матеріал 
сапропелевого або змішаного сапропелево-гумусового типу. На сьогодні коло фаціальних типів 
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значно розширюється за рахунок відкладів підніжжя материкового схилу та інших місць, де 
відбувається лавинна седиментація як теригенних порід, так і органічної речовини. 

Більшість дослідників вважає, що такі породи повинні відкладатись в умовах відновного 
середовища. Очевидно, що відновне середовище повністю проявляється в самих осадах при їх 
діагенезі. 

Важливою передумовою існування нафтогазоперспективних комплексів є чергування 
порід-колекторів та непроникних порід. У осадових товщах, що представлені тільки 
непроникними породами, або коли у розрізі відсутні породи-покришки, умови для формування 
покладів нафти і газу відсутні. 

Екрануючі властивості порід-покришок залежать від речовинного складу, однорідності, 
ущільненості, пластичності, товщини та глибини залягання. Найкращими вважаються галогенно-
сульфатні товщі та пластичні глини і аргіліти. Опіщанені глини втрачають свої екрануючі 
властивості. Тріщинуватість порід також негативно впливає на їх екрануючі властивості. Цим 
можна пояснити відсутність широкого розповсюдження карбонатних покришок. Серед них 
кращими є глинисті вапняки та мікрозернисті і скритокристалічні вапняки. 

Відома важлива закономірність - найбільшими потенційними ресурсами володіють 
природні резервуари, що знаходяться під регіонально витриманими екрануючими товщами. 
Потужні регіонально витримані пісковики рідко вміщують великі скупчення нафти і газу. 

Породи-колектори характеризуються ємністю та фільтраційними властивостями. Ємність 
колектору залежить від структурних і текстурних особливостей (ступінь обкатаності, форма зерен, 
відсортованість, розташування уламків чи зерен), складу і структури цементу, глибини залягання 
та ін. 

У загальному випадку чим більша форма зерен наближена до шару, тим більша пористість. 
Добре відсортовані піщані породи характеризуються підвищеною пористістю. 

Для багатьох нафтогазових районів встановлена пряма залежність між ефективною 
товщиною гранулярних колекторів і пористістю та проникністю. Це пов’язано з процесами 
цементації порід. 

Проникність порід залежить від структури порового простору і питомої поверхні породи. 
Впливає також значно й зернистість порід (розміри зерен). 

В цілому, для прогнозування нафтогазоносності  оптимальними є певні співвідношення у 
розрізах порід-колекторів та флюїдоупорів осадових товщ, які впливають на створення природних 
резервуарів різних типів. 

Перелічені закономірності та характеристики осадових товщ можуть бути покладені  в 
основу складання експертної оцінки їх нафтогазоносності.  

Світова тенденція і практика вирішення аналогічних задач показує, що найбільш успішно 
при цьому використовуються експертні системи прогнозування, які базуються на спеціально 
створеній фактографічній базі знань і на методах інформаційного моделювання на ЕОМ.  
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У НИЖНЬОПАЛЕОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДАХ ПРИКАРПАТТЯ 
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2 – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна 
Розглянуто геологічну будову та перспективи нафтогазоносності Івано-Франківського підняття. Подано погляди 

щодо тектонічного районування території досліджень. Наведена структурна побудова підняття з врахуванням 
авторської переінтерпретації даних буріння, геофізичних досліджень свердловин та гравіметричних матеріалів. 

PERSPECTIVES OF OPENING GAS CONDITIONS 
IN THE LOWER-PALEOZOIC DEPOSITS OF PRICARPATHY 

Kliuka A. 1, kliuka.andrew@gmail.com;  
Anikeyev S. 2, Cand. Sci. (Geol.), Assoc. Prof., anikeyevsergiy@gmail.com;  
Monchak L., Cand. Sci. (Geol.-Mineral.), Assoc. Prof., grn@nung.edu.ua;  

Khomyn V. 2, Dr. Sci. (Geol.), xbp1381@gmail.com;  
Poltser A. 2, tog@nung.edu.ua 

1 – Research and Desing Institute of PJSC «Ukrnafta», Ivano-Frankivsk, Ukraine, 
2 – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

There is made a research of the geological structure and prospects of oil and gas presence Ivano-Frankivsk positive 
structure. The opinions on tectonic zoning of the studied region are presented. The given structural construction taking into 
account the author’s reinterpretation of drilling data, geophysical researches of wells and gravimetric materials.  

Структурні форми залягання глибокозанурених палеозойських відкладів Волино-
Подільської плити та платформної основи Передкарпатського прогину на південному заході 
Східноєвропейської платформи вивчені недостатньо, що зумовлено незначним обсягом виконаних 
сейсмічних досліджень та недостатньою кількістю свердловин, які б розкривали весь розріз 
палеозойських порід до фундаменту.  

У період 1946–1949 рр. проводилась геологічна зйомка масштабу 1 : 200 000 крайової 
частини платформи, Карпат і Закарпаття. У 1948 р В.Н. Утробін провів зйомку масштабу 1:50 000 
на ділянках Станіслав-Лисець, Калуш-Войнилів, а в 1949 р. під керівництвом А.В.Зенкіна 
проведено аналогічну зйомку в районі м. Коломия. У результаті згаданих робіт були складені 
геологічні карти, висвітлені питання стратиграфії, тектоніки та перспектив газоносності і видані 
висновки щодо необхідності постановки стуктурно-пошукового буріння. Так, починаючи з 1948 р. 
розпочалось глибоке буріння на площі Богородчани, у 1950 р. – стуктурно-пошукове буріння на 
Гринівській площі, у 1952–1954 рр. – на площах Коломия, Богородчани-Станіслав, Братківці, 
Грабівка, Кадобно – все це дало нові відомості про стратиграфію і тектонічну будову згаданих 
площ. 

У 1968 р. був складений і затверджений генеральний проект пошуково-розвідувальних 
робіт у межах Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи, яким передбачалось 
широким фронтом розпочати структурно-пошукове та опорно-параметричне буріння у комплексі з 
геофізичними і геохімічними дослідженнями. 

366

mailto:anikeyevsergiy@gmail.com
mailto:grn@nung.edu.ua
mailto:grn@nung.edu.ua
mailto:anikeyevsergiy@gmail.com
mailto:grn@nung.edu.ua
mailto:grn@nung.edu.ua
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1339410_1_2&s1=%EF%EE%E4%ED%FF%F2%E8%E5
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1339410_1_2&s1=%EF%EE%E4%ED%FF%F2%E8%E5


 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
"НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ" 
Україна, м. Трускавець, 8-12 жовтня 2018 р. 

 

  

На початку 1971 р. з метою прискорення вирішення проблеми перспектив 
нафтогазоносності палеозойських відкладів було затверджено буріння параметричної свердловини 
№1 в районі міста Івано-Франківська з глибиною 4500 м. У березні 1973 р. було розпочато буріння 
даної свердловини, яке завершилося у серпні 1975 р. на фактичній глибині 4502 м.  

Івано-Франківське підняття (рис. 1) складене неогеновими відкладами товщиною до 250 м, 
крейдово-юрськими утвореннями товщиною 655 м, девонськими – до 250 м, силурійськими – 
2395 м, ордовицькими – 135 м, кембрійськими – понад 870 м. Площа підняття 15 км2 (5 × 3 км). 
Прогнозована висота підняття – 100 м. Основні породи-колектори пов’язані з ордовицькими 
відкладами. Окремі пласти-колектори присутні також у силурійських та кембрійських відкладах. 
Наявність порід-колекторів підтверджено випробуванням свердловини 1-Івано-Франківська, де 
одержано приплив води, проте свердловину пробурено не в оптимальних геологічних умовах. Це 
підтверджується аналізом даних гравіметричних досліджень. Варто відзначити, що за матеріалами 
ГДС, а саме стандартного каротажу, ГК та НГК у свердловині 1-Івано-Франківська в інтервалах 
глибин 3544–3549,2 м, 3555–3558,8 м та 3592,4–3604,8 м виділяються водонасичені пласти. Опір 
пластів-колекторів не перевищує 3,5–6 Ом·м, вони представлені пісковиками і алевролітами. 
Характер насичення пояснюється тим, що свердловина розкрила пласт пісковику на крилі 
структури. Відповідно, догори за підняттям структури можливим є існування газового покладу. 

Нами наведена структурна побудова (рис. 1) з врахуванням авторської переінтерпретації 
даних буріння, геофізичних досліджень свердловин та гравіметричних досліджень. Використання 
даних гравіметричних досліджень є актуальним щодо виділення зон розломів, припіднятих та 
опущених ділянок і, таким чином, дозволяє встановити перспективи "традиційної" або 
"нетрадиційної" газоносності. 

На наш погляд, неогеновий і мезозойський структурні поверхи не є перспективними щодо 
детальнішого пошуково-розвідувального буріння. Натомість домезозойський поверх (силур, 
кембрій, рифей) може слугувати цікавим об’єктом для пошуків та розвідки покладів вуглеводнів. 
На це, зокрема, вказують дані по свердловинах на сусідніх площах, таких як Бучач, Луцьк, Грохів, 
де в породах кембрію і рифею наявні пласти пісковиків з кондиційними значеннями пористості та 
проникності, а також відомі окремі скупчення газу.  

Івано-Франківське підняття є сприятливим районом для постановки пошуково-
розвідувального буріння з метою вивчення і оцінки перспектив нафтогазоносності 
домезозойського комплексу, зокрема нижньопалеозойських відкладів. 
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Рис. 1. Івано-Франківське підняття. Схематична структурна карта покрівлі ордовицьких 

відкладів. Масштаб 1 : 100 000, 2018 р. 
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УДК 553.94/477.83 

СУЧАСНА ПРИРОДНА ГАЗОНОСНІСТЬ І РЕСУРСИ МЕТАНУ 
ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ 

Костик І.О., igor.kostik@ukr.net,  
Львівська ГРЕ ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія», м. Львів, Україна 

Висвітлено літолого-стратиграфічну характеристику карбонової вугленосної формації, з якою пов’язана 
газоносність басейну, умови формування вуглеводневих газів в процесі перетворення органічної речовини при 
регіональному метаморфізмі. Дана характеристика газових зон і компонентного складу вуглеводневих газів з даними 
сучасної природної газоносності вугільних пластів. Приведені дані про запаси і прогнозні ресурси метану в основних 
промислових вугільних пластах родовищ Червоноградського вуглепромислового і Південно-Західного вугленосного 
районів ЛВБ, вуглевмісних пісковиках Тяглівського родовища, а також про вперше підраховані запаси і прогнозні 
ресурси емісійного метану по вугільних пластах і пісковиках поля діючої шахти «Степова» Межиріченського 
родовища і Тяглівського родовища. Акцентується на Тяглівському родовищі, що є найбільш газоносним в ЛВБ. 

CURRENT NATURAL GAS CONTENT AND METHANE RESOURCES OF THE 
LVIV-VOLYNSKY COAL BASIN 

Kostik I.O., igor.kostik@ukr.net, 
Lvivska GPE of the DC of NJSC «NADRA UKRAJYNY» «Zahidukrgeologiya», Lviv, Ukraine 

This presentation describes the lithology and stratigraphy of the coal-bearing Carboniferous formation of the Lviv-
Volynsky Basin (LVB), related to the basin’s gas content, and the conditions of hydrocarbon gas formation by the 
metamorphism of organic matter. A description of the gas zones and the composition of hydrocarbon gasses is provided, along 
with data on the current natural gas content of the coal seams. The data on reserves and projected resources of methane in the 
main industrial coal seams of the operating Chervonogradsky and coal-bearing Southwest regions of the LVB, as well as data 
from the sandstone reservoirs of the Tyaglivske deposit are given. Also, the data on the first-time calculated reserves and 
projected resources of emission methane (mine methane) in the coal seams and sandstones of the field of the operating 
«Stepova» mine of the Mezhyrichenske deposit, and Tyaglivske deposit, are provided. The Tyaglivske deposit, which is the 
most gas-bearing deposit in the LVB, is highlighted. 

Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн (ЛВБ) розташований на південному заході 
України у верхній течії р. Західний Буг і є південно-східною частиною Люблінського басейну, що 
на території Польщі. Меридіональна протяжність ЛВБ 190 км при ширині 60 км, площа складає 
1400 км2 (рис. 1). В структурному відношенні ЛВБ знаходиться в межах Львівського 
палеозойського прогину, який є південно-східним продовженням Львівсько-Люблінського 
перикратонного прогину – крупної тектонічної структури південно-західної окраїни 
Східноєвропейської платформи. 

За ступенем промислового освоєння в ЛВБ виділяють (рис. 1): Нововолинський 
вуглепромисловий (на базі Волинського родовища), Червоноградський вуглепромисловий (на базі 
Межиріченського і Забузького родовищ) і Південно-Західний вугленосний (Тяглівське, 
Любельське родовища, перспективна ділянка Межиріччя-Західна) райони [4]. 

Сучасна природна газоносність ЛВБ пов’язана з вуглевміснми відклади карбону, які 
утворюють потужну (1600 м) нижньо-середньокарбонову формацію протяжністю до 300 км при 
ширині 60–100 км. Стратиграфічне розчленування карбонової вугленосної формації ЛВБ, 
літологічний склад і потужність світ, які її складають, наведені в табл. 1 і 2 відповідно[3]. 

Для ЛВБ характерне загальне моноклінальне падіння відкладів карбону на захід (6–8о) з 
вторинними дислокаціями у вигляді піднять і занурень, які в плані співпадають з нерівностями 
поверхні фундаменту.  
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Рис. 1. Оглядова карта Львівсько-Волинського басейну на геологічній основі  

 (склали І.О. Костик, М.М. Матрофайло) 
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Таблиця 1 
Стратиграфічне розчленування карбонової вугленосної формації ЛВБ 

 
 

Таблиця 2  
 Літологічний склад і потужність світ карбону ЛВБ 

Найменування світ Потуж-
ність, м 

Літологічний склад, % 
Пісковик Алевроліт Аргіліт Вапняк Вугілля 

Кречівська 100 55 20 23 0,1 2 
Поромівська 80 42 29 27 0,6 1,5 

Морозовичівська 60 28 47 20 2 2,3 
Бужанська 180 23 48 26 0,15 2,8 

Любельська 100 3,8 29 67 0,1 0,1 
Лішнянська 170 12 27 60 0,4 0,9 
Іваничівська 180 12 47 32 8 1,1 

Порицька 200 15 38 35 10 1,1 
Устилузька 70 – 0,5 5 94,5 0,20 

Володимирська 150 17 15 46 20 1,8 
Олеськівська 175 – 5 20 75 0,15 
Куличківська 60 65 5 30 – 0,10 

Хорівська 75 7 38 53 4,5 0,05 

Сучасна природна газоносність вугільних пластів і вуглевмісних порід в басейні вивчалася 
супутньо при детальній і попередній розвідці вугільних родовищ. 

Вуглеводневі гази вугленосної товщі басейну генетично пов’язані з умовами перетворення 
органічної речовини в процесі регіонального метаморфізму і є продуктом власне вугленосних 
відкладів, тобто матаморфогенними. Основними колекторами газів є вугільні пласти і їх ступінь 
вугленосності і метаморфізму визначають газонасиченість всього вугленосного розрізу. За 
компонентним складом газу у вугленосній товщі виділяються три газові зони: метано-азотна (до 
глибини 400 м), азотно-метанова (до глибини 400–500 м) і метанова (глибше 500 м) [2]. 

Характеристика газових зон і компонентний склад вуглеводневих газів з даними сучасної 
природної газоносності вугільних пластів на родовищах кам’яного вугілля ЛВБ наведені в табл. 3. 
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Таблиця 3 
Характеристика газових зон і компонентний склад вуглеводневих газів у вугільних 

пластах на родовищах кам’яного вугілля Львівсько-Волинського басейну 

№№ 
з/п 

Вуглепромисловий 
(вугленосний) район, 
поле шахти, ділянка 

Газова 
зона 

Синоніміка 
вугільного пласта 

Компонентний склад газу,% Природна 
газоносність 

м3/т с.б.м. 

СО2 

двоокис 
вуглецю 

СН4 
метан 

N2 
азот 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Н
ов

ов
ол

ин
сь

ки
й 

ву
гл

еп
ро

ми
сл

ов
ий

 
ра

йо
н,

 
В

ол
ин

сь
ке

 р
од

ов
ищ

е Метаново-
азотна b7, b4, b1, n8, n7в, n7 0,05-22,2 4,5-49,8 22,3-94,0 0,05-2,9 

Азотно-
метанова 

b4,  b1, n8, n7в, n7 0,02-14,2 25,6-72,0 13,6-74,4 0,5-4,0 
v04 3,21 48,7 47,5 4,5 
v03 2,65 49,2 48,0 5,0 

Метанова 
n8, n7в, n7 0,02-9,5 50,0-87,2 5,2-40,3 3,5-14,3 

v6 0,05-10,7 59,0-85,0 12,7-30,3 2,5 - 7,3 

2 

Че
рв

он
о-

гр
ад

сь
ки

й 
ву

гл
еп

ро
ми

сл
ов

ий
 р

ай
он

 
За

бу
зь

ке
 р

од
ов

ищ
е 

Метаново-
азотна b3 – b1 2,0-3,4 4,0-35,9 42,7-92,6 0,5 - 3,5 

Азотно-
метанова n9, n8в,  n8, n7в, n7н 1,8-10,7 23,1-80,2 10,6-66,1 0,35 – 9,8 

М
ет

ан
ов

а 

n9 0,2-7,9 51,6-89,0 4,3-47,2 3,7-8,5 
n8в 0,3-7,9 50,5-93,6 4,4-40,8 4,8-21,2 
n8 0,1-9,7 50,0-90,7 4,3-44,9 3,5-15,0 
n7в 0,1-10,2 51,5-92,8 3,2-39,3 4,5-18,3 
n7 0,5-9,6 52,1-95,7 4,5-38,2 3,8-21,6 
n7н 0,2-8,2 52,0-93,3 3,55-41,3 3,5-13,8 

     

     

v6 0,05-5,7 50,0-97,4 0,9-40,8 3,5-20,8 
v04 0,1-6,0 57,5-86,0 7,6-33,7 4,2-13,65 
v03 0,5-5,4 57,7-93,3 3,8-37,4 4,5-24,4 

3 

Че
рв

он
о-

гр
ад

сь
ки

й 
ву

гл
еп

ро
ми

сл
ов

ий
 р

ай
он

, 
М

еж
ир

іч
ен

сь
ке

 р
од

ов
ищ

е 

Азотно-
метанова 

b1, n11, n9, n8в,  n8, 
n7в, n7н 1,1-6,3 26,0-78,0 12,0-90,8 1,5-4,8 

М
ет

ан
ов

а 

n9 0,4-10,5 50,0-89,8 6,8-41,9 2,5-8,7 
n8в 0,3-18,9 50,9-95,3 3,5-40,85 3,0-20,6 

n8 0,5-10,4 50,2-93,7 3,4-39,4 3,0-20,7 

n7в 0,6-9,2 51,1-93,1 3,4-40,1 2,8-17,8 

n7 0,4-9,2 51,7-92,9 3,7-40,2 3,4 – 17,5 

n7н 0,4-7,3 50,9-93,0 5,7-42,0 2, 5- 17,4 

v6 0,5-5,7 50,5-96,65 2,45-41,8 3,1-33,2 
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Продовження табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 

П
ів

де
нн

о-
За

хі
дн

ий
 в

уг
ле

но
сн

ий
 р

ай
он

,  
Тя

гл
ів

сь
ке

 р
од

ов
ищ

е 

Азотно-
метанова b4 0,06-1,82 14,3-67,2 27,8-82,3 0,2-5,5 

Метанова b4 0,06-1,5 50,06-71,3 27,3-47,8 3,3-12,4 
Азотно-
метанова b1 0,03-2,3 29,3-77,2 21,6-67,7 0,20-6,1 

Метанова b1 0,02-0,24 50,3-86,6 12,2-50,1 3,5-14,5 

n9 0,03-3,4 52,2-91,05 7,7-42,7 3,8-23,1 

n8в 0,03-2,1 52,6-96,9 2,9-45,7 5,0-26,4 

n8 0,05-2,06 52,05-98,5 0,94-43,7 5,5-28,4 

n7в 0,02-1,35 50,6-97,3 2,25-47,9 5,7-37,9 

n71 0,02-2,9 50,9-98,1 2,9-45,7 5,8-40,08 

n7 0,06-2,7 53,0-91,6 6,6-40,9 5,9-18,6 

v6 0,08-1,86 51,03-93,8 5,4-47,1 3,6-24,4 

v54 0,23-1,13 62,9-82,5 14,25-33,5 8,8-32,03 
5 

П
ів

де
нн

о-
За

хі
дн

ий
 в

уг
ле

но
сн

ий
 р

ай
он

, 
Л

ю
бе

ль
сь

ке
 р

од
ов

ищ
е 

Метаново-
азотна 

b3, b1 0,5-1,2 0,03-5,0 95,0-98,0 0,01–0,20 

n9, n85 0,2-1,2 1,3-31,6 66,0-98,7 0,20-0,60 

n8в 0,4-1,16 3,1-28,1 66,6-97,1 0,01-0,60 

n80 0,5-1,6 3,2-8,2 91,2-96,8 0,01-0,60 

n8 0,5-3,0 0,3-28,1  66,6-98,2 0,05-1,98 

n7в , n7в-1, n7в-2 0,2-2,4 0,5-16,5 65,5-99,5 0,08-3,0 

n71 0,2-10,2 0,3-14,4 65,5-99,5 0,09-3,5 

n7 0,2-16,5 0,9-28,55 61,5-99,3 0,1-5,0 

Метанова 

n9, n8, n7в, n71, n7  0,08-3,64 50,55-
92,34 5,8-44,2 9,78-22,48 

n06 0,03-2,10 51,1-93,8 5,6-49,9 4,61-30,7 

v6 0,20-0,45 69,05-86,6 12,2-30,95 6,0-20,5 
6 Південно-Західний 

вугленосний район, 
ділянка Межиріччя-

Західна 

Метанова v6 0,05-5,0 50,05-96,5 10,3-26,7 5,0-22,3 

Природні гази у вугленосній товщі басейну розподілені нерівномірно, що обумовлено 
вугленосністю, ступенем метаморфізму, фізичними властивостями вуглевмісних порід, 
характером плікативних структур і диз’юнктивною порушеністю, гідрогеологічними умовами, 
потужністю і літологічним складом покривних відкладів. Найбільш газоносною є нижня частина 
розрізу башкирського ярусу (чужинська світа середнього карбону), яка характеризується 
найвищим коефіцієнтом вугленосності (5,08 – по загальному пласту і 3,91 – по робочому), 
найбільш газоносними є вугільні пласти, які залягають на глибинах 450–1053 м. 

Проведене порівняння компонентного складу вуглеводневих газів за середніми 
показниками у вугільних родовищах ЛВБ і природних газів Великомостівського девонського 
родовища показує, що вміст основних компонентів в останньому на 2–3 і більше вищий по метану, 
незрівнянно нижчий по вуглецю і, особливо, по азоту. Найбільш наближені за компонентним 
складом вуглеводневих газів до Великомостівського родовища Межиріченське і Тяглівське 
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родовища, в яких спільним є наявність важких вуглеводнів і навіть співпадіння вмісту пропану. 
Суттєва різниця у складі основних компонентів газів підтверджує метаморфогенне походження 
вуглеводневих газів у вугільних пластах ЛВБ. Високий вміст метану (90–99 %), що нерідко 
відзначається у вугільних газах, очевидно, вказує на можливе їх збагачення і, особливо, 
вуглевмісних порід, за рахунок міграції газів з Великомостівського родовища та інших глибинних 
джерел. 

У вугільних пластах західної частини Межиріченського родовища і на площі Тяглівського 
родовища зустрічаються гази змішаної природи, що підтверджується зміною компонентного 
складу вуглеводневих газів, а також дослідженнями їх ізотопного складу в пластах 
Межиріченського родовища, сорбційної метаноємності вугілля і піролізу вуглевмісних порід полів 
шахт Тяглівські № 1, 2 однойменного родовища. 

Запаси і прогнозні ресурси метану в основних промислових вугільних пластах, підраховані 
по семи полях шахт (Червоноградські № 2, 5, 6, Великомостівські № 4, 6, 7 і 10) 
Червоноградського вуглепромислового і по восьми полях шахт (Тяглівські № 1, 2, 3 і Любельські 
№ 1, 2, 3, 4, 5) і ділянці Межиріччя-Західна Південно-Західного вугленосного районів складають 
21257 млн м3 , в тому числі за категоріями: С2 – 6742 млн м3, С3 – 3798 млн м3, Д1 – 4506 млн м3 і 
Д2 – 6211 млн м3 у вуглевмісних пісковиках Тяглівського родовища  – 214839 млн м3 за категорією 
С3 [1]. 

Вперше у ЛВБ підраховані запаси і прогнозні ресурси емісійного (шахтного) метану по 
вугільних пластах і пісковиках поля діючої шахти «Степова» (Великомостівська № 10) 
Межиріченського родовища і полях шахт Тяглівські № 1,2,3 Тяглівського родовища (автор 
Л.Д.Кузнєцова), які складають 54143 млн м3 , в тім числі за категоріями: С2 – 3295 млн м3 у 
вугільних пластах і С3 – 50848 млн м3 в пісковиках. 

Найбільш газоносним є Тяглівське родовище, що обумовлено глибиною залягання 
вугленосної товщі, ступенем вугленасиченості, генетичним типом вугілля, ступенем метаморфізму 
і наявністю газоводотривких алевроліто-аргілітових горизонтів всередині товщі, наявністю 
верхнього регіонального екрану у вигляді потужної щільної вапняково-мергелевої товщі верхньої 
крейди, газонепроникної в непорушеному стані. Майже всі вугільні пласти родовища, за винятком 
верхніх b1 і b4, залягають в метановій газовій зоні і відносяться до високогазоносних. 

Газоносність основних промислових вугільних пластів (v5
4,v6, n7, n7

1, n7
в, n8, n8

в і n9) варіює 
від 10–20 до 22–40,8 м3/г с.б.м. Газоносними на площі родовища є не тільки вугільні пласти, але й 
потужні (до 18,3 м) горизонти пісковиків, які залягають в інтервалах вугільних пластів b5/b4, n9/n7 і 
n7/n0

6 і інтервалах глибин 596, 745 і 846 м і характеризуються газоносністю від 5–12 до 28,08–46,31 
м3/м3 за даними газового каротажу. 

Запаси і прогнозні ресурси метану у вугільних пластах родовища складають 19,1 % (8249 
млн м3) від запасів і прогнозних ресурсів всього газу, підрахованих по семи полях Забузького і 
Межиріченського родовищ Червоноградського вуглепромислового району, а за категорією С2 на 
19,8 % (2742 млн м3). 

Таким чином, Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн має значні ресурси 
вуглеводневих газів, утилізація яких дозволить створити додаткове джерело альтернативного 
палива для забезпечення потреб народного господарства Західного регіону України. 
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УДК 553.981 

ПОШУКИ ТА ДОРОЗВІДКА ПОКЛАДІВ ГАЗУ ЩІЛЬНИХ ПОРІД-
КОЛЕКТОРІВ В НЕОГЕНОВИХ ПІЩАНО-ГЛИНИСТИХ ВІДКЛАДАХ 

КРУКЕНИЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ ЗОВНІШНЬОЇ ЗОНИ 
ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ 

Локтєв А.В.1, к. геол. н., pek@loda.gov.ua,  
Локтєв А.А.2, shon327@hotmail.com,  

Іваніна Т.П.1, pek@loda.gov.ua, 
Мороз М.О.1, pek@loda.gov.ua,  

1 – Львівська обласна державна адміністрація, м. Львів, Україна,  
2 –  Команда підтримки реформ при Міністерстві екології та природних ресурсів України, м.Київ, Україна 

На сьогодні перед державою стоїть гостре завдання збільшення власного видобутку вуглеводнів. Беручи до 
уваги те, що можливість введення в пошукове буріння нових площ зменшується, необхідно розглянути можливість 
збільшення видобутку вуглеводнів на діючих родовищах. Нами запропоновано провести пошуки та дорозвідку 
газових покладів в щільних породах-колекторах на відомихгазових родовищах Крукеницької западини Зовнішньої 
зони Передкарпатського прогину із застосуванням горизонтального буріння в продуктивній товщі, що дозволить 
збільшити ресурсну базу та приростити запаси газу.  

EXPLORATION OF GAS DEPOSITS INDENSE RESERVOIR ROCK 
THICKNESSES OF NEOGENE SAND-CLAY SEDIMENTS IN 

KRUKENYTSKA DEPRESSION OF THE OUTER ZONE OF THE 
PRECARPATHIAN FOREDEEP 

LoktievA.1, pek@loda.gov.ua, 
Loktiev A.2,  shon327@hotmail.com, 

Ivanina T.1,  pek@loda.gov.ua, 
Moroz M.1, pek@loda.gov.ua, 

1 – Lviv Region State administration, Lviv, Ukraine,  
2 – Reform Support Team at Ministry of Ecology and Natural Resources, Kiev, Ukraine 

Nowadays the state faces an urgent task to increase its own hydrocarbon production. Taking into account the fact that 
the possibility of introducing exploratory drilling of new areas decreases, consideration should be given to increasing the 
production of hydrocarbons within existing fields. We suggest to conduct exploration of gas deposits in dense collector rocks at 
the known gas deposits of the Krukenytska depression of the Outer zone of the Precarpathian foredeep.  

Проблема низькопористих, низькопроникних порід-колекторів актуальна для газових 
покладів. Впровадження технологій інтенсифікації видобутку і збільшення повноти вилучення 
вуглеводнів із надр – істотні можливості пов’язують з низько пористими Кп < 10–12 %. Вони 
мають значне поширення в нафтогазоносних регіонах світу, але тривалий час були поза увагою, 
оскільки за рентабельністю освоєння зосереджених у них ресурсів не могли конкурувати з 
традиційними породами-колекторами. Уперше низькопористі породи-колектори стали 
освоюватися у США, коли були виявлені значні за запасами поклади газу в щільних пісковиках 
мезозойського віку Скелястих гір, а потім і в палеозойських басейнах Північноамериканської 
платформи. Такі поклади газу «центральнобасейнового» типу можуть бути відкриті також у 
Західному нафтогазоносному регіоні України. За пошуковими критеріями, якими послуговуються 
геологи США, вони прогнозуються в межах центральної частини Крукеницької западини, де 
піщано-глинисті відклади міоценового віку перетворені до стадії катагенезу МК3. У межах 
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локальних об’єктів низькопористі породи-виповнюють окремі структурні елементи родовищ – 
пласти, прошарки, лінзи і в різних просторових співвідношеннях контактують з високопористими. 

Метою досліджень є наукове обґрунтування можливості виявлення пропущених і 
невипробуваних у минулому перспективних на газ об’єктів у піщано-глинистій товщі неогену 
Зовнішньої зони Передкарпатського прогину та розробкагеолого-промислових заходів для 
запобігання цьому при проведенні дорозвідки газових покладів на старих промислових площах і в 
процесі пошуково-розвідувальних робіт у нових районах Передкарпаття. Під терміном 
«пропущений і невипробуванням об’єкт» маємо на увазі той або інший інтервал у розрізі 
розкритих свердловиною порід, перспективність якого неоднозначно характеризувалася за даними 
ГДС і геологічних спостережень при бурінні, і тому він залишився не випробуваним[1]. 

В.О. Федишин [2] вказував на проблему низькопористих, низькопроникних порід-
колекторів для газових покладів і виключно через те, що вуглеводневий газ істотно рухоміший за 
нафту, а різниця в розмірі та будові молекул дає йому можливість переміщатися по пласту через 
пори значно меншого діаметра. У Крукеницькій западині поклади газу пов’язані у більшій 
кількості з тонкошаруватими низькопористими породами-колекторами, які мають регіональне 
поширення, зокрема на газовому родовищі Яксманіце-Пшемисль (Польща), на Хідновицькому, яке 
є продовженням Яксманіце-Пшемисльського родовища та умовно розділені лінією державного 
кордону, Пинянському, Садковицькому, Залужанському та на перспективних площах і вони 
можуть бути передумовою для збільшення газовіддаючого об’єму продуктивних пластів 
виявлених родовищ (табл. 1).  

Таблиця 1 
Глибини залягання продуктивних об’єктів на газових родовищах  північно-західної частини 

Зовнішньої зони Передкарпатського прогину (Крукеницька западина) 

№ 
пп Родовище Вік 

Глибина 
залягання 

продуктивних 
об’єктів, м 

Літологічний 
склад 

 

Загальні запаси  
газу 

млн м3 

1 Яксманіце-
Пшемишльське неоген 600–2250 

тонкоритмічне 
перешарування 

пісковиків, 
аргілітів, 

алевролітів 

28 666,57 

2 Хідновицьке неоген 550–1450 

тонкоритмічне 
перешарування 

пісковиків, 
аргілітів, 

алевролітів 

26 319,00 

3 Садковицьке неоген 640–1300 те ж 11 072,5 

4 Пинянське те ж 1500–2160 те ж 13 568,0 

5 Залужанське те ж 1000–3500 те ж 18 405,0 
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Головним пошуковим критерієм при веденні пошуково-розвідувальних робіт на газ у 
Зовнішній зоні Передкарпатського прогину, як правило, довгий час був показник наявності 
локальних структур та порід-колекторів і покришок. Вказаний підхід до оцінки перспектив 
нафтогазоносності в значній мірі вичерпав себе. До того ж у глинах неогену, що являють собою 
монотонну товщу, дуже важко виділити шари порід, які можуть бути породами-колекторами для 
вуглеводнів, і шари порід, що грають роль порід покришок.  

На даний час більшість продуктивних розрізів свердловин розкритих при проведенні 
пошуково-розвідувального та частково експлуатаційного буріння у Зовнішній зоні 
Передкарпатського прогину переважно являють собою монотонні тонкошаруваті піщано-глинисті 
пачки неогену верхньої та нижньодашавської підсвіт. Але між піщаними пластами в глинистих 
відкладах існує також велика кількість інтервалів, які являють собою тонкошаруваті пачки з 
розсіяною в них псамітовою фракцією у різних відсоткових   відношеннях. Такі   піскуваті   
глинисті   пачки за  існуючими сучасними методами ГДС, не дозволяють однозначно обґрунтувати 
їх характер насичення тавиділяються з великими труднощами. За петрофізичними параметрами 
вони майже не відрізняються від вміщуючих глинистих порід [3]. 

На сучасному етапі пошуково-розвідувальних робіт на газ існуючі методи ГДС не 
дозволяють однозначно обґрунтувати характер насичення порід-колекторів у тонкошаруватому 
піщано-глинистому розрізі Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. Керн, як правило, не 
відбирається в повній мірі, а проби шламу не досліджуються належним чином. В результаті 
зазначеного окремі потужні піщано-алевритові товщі (30–250 м) нижньосарматських відкладів 
неогену залишаються не вивченими на предмет їх газонасичення і оцінки можливих резервів 
приросту запасів та додаткового видобутку газу, оскільки інтервали з невизначеним характером 
насичення при цьому не випробовуються на продуктивність. У результаті цього в Передкарпатті 
було пропущено багато промислових газоносних інтервалів у піщано-глинистих пачках. 

При проведенні аналізу причин пропуску продуктивних горизонтів газу в неогенових 
відкладах Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, були зроблені висновки, що в цій зоні 
промислові горизонти газу можуть бути одержані не тільки з традиційних піщаних колекторів, а в 
певних умовах, і з глинистих порід [4, 5]. 

Розглянемо як приклад розріз Яксманіце-Пшемисльського, Хідновицького, Садковицького, 
Пинянського та Залужанського газоконденсатного родовищ (рис. 1), які розташовані в межах 
Крукеницької западини Зовнішньої зони, з північного-заходу на південний-схід.  

Газове родовище Яксманіце-Пшемисль, відкрите в 1958 р., є одним з найбільших газових 
родовищ на території Польщі [6]. Воно приурочене до контакту Стебницького насуву, Сколівської 
скиби з відкладами автохтонного міоцену Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. Газові 
поклади було відкрито в інтервалі глибин 600–900 м. Протягом розвідувального етапу в 1962–1965 
та 1966–1990 рр. було відкрито інші газоносні горизонти, що залягають глибше.  

Розріз нижнього сармату загальною товщиною біля 2400 м представлений аргіліто-
піщаними фаціями. Пісковики добре- та середньовідсортовані, подекуди глауконітові, з глинисто-
кальцитовим цементом.  
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В нижній частині розрізу кількість піщаної фракції незначна, проте в інтервалах глибин 
1400-1800 та 900-1250 метрів вона зростає. В інтервалі глибин 600-900 метрів з’являються тонкі 
прошарки пісковиків. Газове родовище Яксманіце-Пшемисль практично повністю приурочене до 
піщано-глинистої товщі нижнього сармату. Тільки незначні об’єми газу містяться в низах 
глинисто-аргілітистої товщі верхнього баденію та приурочені до інтервалів із зростаючим вмістом 
піщаної фракції. Три інтервали газоносних піщаних товщ розташовані в інтервалах глибин: 

- 600–900 м – поклад Яксманіце; 
- 900–1200 м – поклад Маковіце; 
- 1400–2600 м – поклад Пшемисль; 

Загальна кількість газоносних пластів перевищує 30. В горизонтальному розрізі родовище 
має пляшкоподібну форму, в якому «дно» приурочене до лінії міждержавного кордону. Родовище 
Яксманіце-Пшемисль належить до багатопластових родовищ та приурочене до великої кількості 
тонких пластів, кожен з яких має окремий газоводяний контур. Міоценовий резервуарний 
комплекс регіонально припіднятий на межі зчленування з карпатським насувом. Газоносні 
горизонти екрануються аргілітистими товщами сарматського ярусу, а також з південної частини 
Стебницьким і Карпатським насувами. 

Середні значення пористості, що визначені за допомогою лабораторних аналізів кернового 
матеріалу коливаються від 9 до 21 % (19 % для покладу Яксманіце, 17-19,7 % для покладу 
Маковіце та 8-21 % для покладу Пшемисль). Проникність коливається від декількох до 600 мДс. 
Вміст зв’язаних вод є найвищим в покладі Яксманіце (41,5 %) та зменшується з глибиною та зі 
збільшенням розміру зерен вмістних пісковиків. Ефективна товщина покладу Яксманіце 580 
метрів, ефективна пористість 19 %, проникність 3-41,4 %, а вміст зв’язаних вод 19,5-41,4 %. 
Середній статичний тиск на гирлі становить 7,9 МПА (77,8 атм). Газ метановий, без газового 
конденсату та містить незначні домішки вищих гомологів. Хімічний склад природнього газу зі 
свердловини № 6-Яксманіце (інтервал 635-860 м) включає: СH4-95,44 %, C2H6-0,62 %, C3H8-0,14 
%, N2-3,8 %. Пластові води є застійними. Згідно з класифікацією Суліна вони належать до 
хлоркальцієвого типу та характеризуються загальною мінералізацією 24,95 г/дм3 ігустиною 1,03 
г/см3. 

Поклад Пшемисль вміщує глибокозанурені, високопродуктивні горизонти. Більшість з них 
знаходяться в інтервалі глибин 1400-1950 м, деякі менш продуктивні відкрито в інтервалі глибин 
2000-2600 м. У всіх горизонтах пластові тиски відповідають значенням гідростатичних та 
подекуди несуттєво перевищують. 

Враховучи промислову газоносність нижньої частини Яксманіце-Пшемисль та 
Залужанського газового родовища, з метою виявлення промислових покладів газу в 
тонкошаруватих піщано-глинистих, нижньосарматських відкладах неогену на суміжному 
Хідновицькому, Садковицькому і Пинянськомугазових родовищах необхідно провести та 
деталізувати польові сейсмічні дослідження [7]. Що дасть змогу встановити місця літологічних 
заміщень порід-колекторів та виявлення локальних конседиментаційних піднять, пов’язаних з 
піднятими блоками фундаменту в тому числі, і вздовж Краковецького розлому. Не виключена 
можливість нових відкриттів покладів газу на Хідновицькому - горизонти НД-9-16,Садковицькому 
- горизонти НД-5-16 і Пинянському - горизонти НД-10-16 газовому родовищі. 
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УДК 550.832+550.834 

СТАТИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕТРОФІЗИЧНИХ  
І КОЛЕКТОРСЬКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРІД  

У ПРОГНОЗУВАННІ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ 
Скакальська Л.В., Skakalska.sbigph@gmail.com;  

Назаревич А.В., к. фіз.-мат. н, с.н.с., nazarevych.a@gmail.com;  
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України (КВ ІГФ НАНУ), м. Львів, 

Україна  
Для підвищення ефективності розробленої нами теоретико-емпіричної методики прогнозування 

нафтогазоносності розрізів свердловин досліджено фізико-статистичні взаємозв’язки між стисливістю, пористістю і 
тиском для різнонасичених порід-колекторів ЗНГР, зокрема, для ряду конкретних характерних типів колекторів 
(пористих, ущільнених і щільних глинистих пісковиків та ін.). Для них побудовано відповідні емпіричні залежності та 
отримано статистичні оцінки для відповідних коефіцієнтів таких залежностей. Встановлено сильний взаємозалежний 
(мультиплікативний) вплив тиску і пористості на стисливість порід-колекторів / швидкості пружних хвиль у них. 
Визначенням відповідної мультиплікативної поправки на тиск і пористість отримуємо можливість, поряд з 
підвищенням надійності прогнозування нафтогазоносності розрізу, визначати тип породи у розрізі свердловини за 
уточненими петрофізичними характеристиками порід без досліджень керну. 

STATISTICAL STUDIES OF PETROPHYSICAL AND COLLECTOR’S 
CHARACTERISTICS OF ROCKS IN THE HYDROCARBON PREDICTING 

Skakal’s’ka L., Skakalska.sbigph@gmail.com, 
Nazarevych A., Cand. Sci. (Phys.-Math.), Senior fellow, nazarevych.a@gmail.com,  
Carpathian Brunch of S.I. Subbotin name Institute of Geophysics of NAS of Ukraine 

 (CB IGPH NASU), Lviv, Ukraine  
For the increase of efficiency of oil- water- gas- predicting with theoretical-empirical technic, developed by us, the 

physical-statistical relations between compressibility, porosity and pressure, for the West Oil and Gas Region’s rock-collectors 
with different fluids, in particular, for a number of specific types (porous, densified and clay sandstones, etc.) have been 
determined. The empirical dependences were built and the statistical estimates for the corresponding coefficients of such 
dependences have been obtained. A strong interdependent (multiplicative) effect of pressure and porosity on the 
compressibility of rock-collectors / velocity of elastic waves in them is established. By determining the corresponding 
multiplicative correction for pressure and porosity, we get the opportunity, along with increasing reliability of prediction of the 
oil and gas content of the section, to determine the type of rock in the section of the well according to the specified 
petrophysical characteristics of these rocks without core research.  

Вступ. Для реалізації представленої в попередніх публікаціях [1–7] теоретико-емпіричної 
методики прогнозування нафтогазоносності розрізів свердловин, розробленої на основі 
теоретичних співвідношень, що описують математичну модель твердої пористої гірської породи 
(колектора чи покришки), використовується прив’язка до експериментальних петрофізичних 
даних використанням емпіричних співвідношень між пружними і колекторськими 
характеристиками гірських порід за даними кернових досліджень та даних акустичного (АК) чи 
сейсмічного каротажу для конкретних досліджуваних свердловин, з використанням базовим у 
розрахунках параметра стисливості порід. 

Суть методики полягає, насамперед, у знаходженні типу заповнювача пор породи для 
кожного досліджуваного прошарку розрізу свердловини за значеннями розрахованої швидкості 
поздовжньої хвилі для різних флюїдів – заповнювачів пор, найближчими до отриманої за даними 
акустичного каротажу або, додатково, за густиною чи коефіцієнтом стисливості заповнювача пор. 
Для цього також проводиться (по кожному прошарку) розрахунок пористості та пружних 
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характеристик порід. 
Теоретичні співвідношення, виведені нами з формул, що описують математичну модель 

породи, розроблену Г.І. Петкевичем і Т.З. Вербицьким [8, 9], є виразами для опису пружних 
характеристик будь-якого типу породи з довільною кількістю і розміром пористих і тріщинуватих 
включень [1, 2, 4]. 

Емпіричні співвідношення у системі рівнянь методики відображають отримані за 
результатами статистичного аналізу конкретних даних параметричної бази взаємозв’язки різних 
фізичних властивостей реальних гірських порід як багатопараметричного геологічного 
середовища [1–7], екстраполюють поведінку основних досліджуваних параметрів на породи 
відповідного родовища, покладу, регіону, враховують вплив тиску, шаруватість і мікропористість, 
структуру скелету і порового простору, глинистість та інші фактори: 

      ;fββ p,р,g(w) g(w)
0  

 
де: β0=1×10-11 Па-1 – базове для порід значення стисливості; 

 p,g(w)f  – статистичні (емпіричні) залежності між стисливістю β, тиском р і пористістю φ для 
різнонасичених порід. 

Розрахунок швидкостей пружних хвиль. За емпіричними залежностями та теоретичними 
співвідношеннями обчислюють величини пружних параметрів – стисливості і модуля зсуву для 
різних можливих типів флюїдів – заповнювачів пор, і далі – відповідні швидкості пружних хвиль, 
пов’язуючи таким чином розрахунки за методикою з даними АК: 
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Тип заповнювача пор визначається порівнянням розрахованої швидкості поздовжніх 

хвиль (для різних типів флюїдів – заповнювачів пор) з даними АК, з визначенням найближчої за 
величиною до експериментальної. За цим критерієм і прогнозується тип флюїду, відповідно до 
умови мінімуму функціоналу F: 
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F1, …, F4 – модулі відхилень розрахованих швидкостей поздовжніх хвиль для 
різнонасичених порід від значень за даними АК для кожного досліджуваного прошарку. 

де: 
g
оρ , 

w
1ρ  – об’ємні густини різнонасичених порід, кг/м3; 

Tν  – коефіцієнт Пуассона твердої матриці породи;  
g

1iβ  , 
g
iβ , 

w
1iβ  , 

w
iβ  – стисливості, а 

g
1iμ  , 

g
iμ , 

g
1iμ  , 

w
1iμ  , 

w
iμ  – модулі зсуву і−1-го, і-го та і+1-

го шару сухої або флюїдонасиченої породи; 
i – номер досліджуваного прошарку в розрізі (при розрахунку від першого до 

найглибшого). 
Індекс k (також номер досліджуваного прошарку в розрізі) введено для позначення 

прошарків при розрахунку від найглибшого до першого, у розрахунку стисливості β. 
Розрізнення типу рідкого флюїду (нафти і води) за значеннями швидкостей можуть 

потребувати уточнення чи верифікації, тому передбачено можливість виконання додаткової 
перевірки за спеціально розрахованими значеннями густини чи параметра стисливості порового 
флюїду конкретного прошарку. 

Для прогнозування за методикою передбачено створення конкретизованої параметричної 
бази петрофізичних характеристик (зокрема, стисливостей і зсуву) для досліджуваного району чи 
геологічної структури з специфічними характеристиками порід (у випадках її відсутності) за 
значеннями швидкостей об’ємних хвиль. 

Статистичні оцінки для базових емпіричних співвідношень. Для використаної в 
основних прогнозних розрахунках загальної параметричної бази ЗНГР визначено, в першому 
наближенні, лінійну залежність стисливості від пористості і степеневу – від тиску. Для загальної 
параметричної бази ЗНГР за результатами регресійного аналізу отримано оцінки стандартних 
відхилень для коефіцієнтів формул зв’язку стисливості і пористості, стисливості і тиску 
відповідно: 

βw(φ)=β0∙((0,236±0,105)∙φ+(1,567±0,170)),   βw(р)=β0∙(4,924±2,391)∙р-(0,095±0,051). 
Також з оцінками стандартних відхилень для коефіцієнтів побудовано загальні емпіричні 

співвідношення зв’язку стисливості, пористості і тиску для порід з рідкими включеннями і сухих: 
βw(р,φ)=β0∙((1,578±0,118)-(0,003±0,00303)∙p+(0,302±0,013)∙p-(0,198±0,008)∙φ);            (1) 
βg(р,φ)=β0∙((1,335±0,403)+(0,244±0,293)·р+(1,187±0,507)·р-(0,278±0,098)·φ).               (2) 
Для підвищення надійності прогнозних оцінок за теоретико-емпіричною методикою, крім 

статистичних досліджень залежностей для загальної параметричної бази ЗНГР, досліджено і 
встановлено емпіричні співвідношення для ряду конкретних, наявних у розрізах відповідних 
свердловин типів і підтипів порід-колекторів. Для цього використано дані (при різних діючих 
тисках) стисливостей для різновидів пісковиків ЗНГР (дані Г.І. Петкевича), швидкостей об’ємних 
хвиль для глибоких пісковиків Прикарпаття (дані Т.З. Вербицького) та для різновидів вапняків 
(дані І.М. Куровця).  

Отримані емпіричні залежності (1) і (2) дають, практично, однакове значення стисливості 
твердої фази породи при нульовій пористості (ΔβТ < 0,4 %), що підтверджує добре узгодження 
емпіричних виразів зв’язку стисливості, пористості і тиску для сухих і флюїдонасичених порід з 
фізичною природою відповідних характеристик. Ці та викладені вище результати обґрунтовують 
застосування доцільність застосування побудованих співвідношень у прогнозній методиці.  

Мультиплікативна складова впливу тиску і пористості на стисливість. Дослідження 
статистичних взаємозв’язків між пружними і колекторськими параметрами порід показали 
складний вплив пористості і тиску на їх стисливість та швидкості пружних хвиль. Аналіз 
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отриманих емпіричних залежностей (1) і (2) показує, що взаємозалежний тензопараметричний і 
нелінійно-пружний вплив пористості і тиску (мультиплікативна складова за тиск і пористість – 
третій доданок формул (1) і (2)) є значно сильніший, ніж просто вплив тиску (лінійна складова, 
другий доданок). Різниця особливо помітна для порід з рідким флюїдом (1), де стисливість пор, за 
рахунок заповнення їх малостисливим рідким флюїдом, є значно менша. 

За нульової пористості сума перших двох доданків у виразах відповідає стисливості твердої 
фази досліджуваного зразка породи. Різниця між такими величинами є поправкою для кожного 
конкретного значення пористості. Апроксимаційна крива, побудована для таких різниць для 
дискретного числа значень пористості, дає вираз, за яким обчислено величину поправки для 
кожної пористості. Визначенням та редукцією мультиплікативної поправки на обидва параметри 
(р і φ) при прогнозних розрахунках отримуємо величину стисливості твердої матриці породи, а 
отже, можливість визначати тип породи у кожному прошарку розрізу свердловини за відомими 
даними попередніх лабораторних досліджень без добування і досліджень керну конкретної 
свердловини. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, відзначимо, що в рамках робіт з удосконалення 
розробленої нами [1–7] теоретико-емпіричної методики прогнозування нафтогазоносності розрізів 
свердловин досліджено фізико-статистичні взаємозв’язки між стисливістю, пористістю і тиском 
для різнонасичених порід-колекторів ЗНГР, зокрема, для ряду конкретних характерних типів 
колекторів (пористих, ущільнених і щільних глинистих пісковиків та ін.). Для них визначено 
відповідні емпіричні залежності та отримано статистичні оцінки для відповідних коефіцієнтів 
таких залежностей. Встановлено сильний взаємозалежний (мультиплікативний) вплив тиску і 
пористості на стисливість порід-колекторів / швидкості пружних хвиль у них. Визначенням 
відповідної мультиплікативної поправки на тиск і пористість отримуємо можливість, поряд з 
підвищенням надійності прогнозування нафтогазоносності розрізу, визначати тип породи у розрізі 
свердловини за уточненими петрофізичними характеристиками порід без досліджень керну. 
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Розглядаються умови формування глибинних розломів та їх виявлення за даними різних геолого-геофізичних 
методів. Обґрунтовуються геотермічні ознаки виявлення розломів, які характеризуються підвищеною величиною 
теплового потоку в зоні розлому. У роботі висвітлено структурно-геофізичні ознаки розломів, а саме гравіметричні, 
магнітометричні, електрометричні, сейсмічні. З використанням гравіметричних ознак виділяються розломи на границі 
між двома різнорідними блоками, які мають різну густину, а також прирозломні структури, які містять породи з 
аномальною густиною. З використанням магнітометричних ознак глибинний розлом частіше всього виділяється 
позитивними лінійними аномаліями та витягненими зонами цих аномалій. З використанням електрометричних ознак  
глибинні розломи встановлюються за характером кривої напруженості електричного поля вздовж профілю, або зміни 
характеру залежності між напруженістю електричного та магнітного поля. 
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NEAR FRACTURE ZONES 
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Moroshan R.2, Cand. Sci. (Geol.-Mineral.), Senior Research Fellow, romanmoroshan@i.ua;  

Trubenko O.1, Cand. Sci. (Geol.), Assoc. Prof., geotom@nung.edu.ua;  
Fedoryshyn S.1, Cand. Sci. (Geol.), Assoc. Prof., geophys@nung.edu.ua.  

Trubenko A.1, student, grf@nung.edu.ua;  
1 – Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk, Ukraine 
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The conditions of formation deep faults and their detection according to various geological and geophysical methods 

are considered. The geothermal signs of fault detection, which are characterized by an increased value of the heat flux in the 
fault zone, are substantiated. The paper highlights the structural and geophysical features of faults, namely gravimetric, 
magnetometric, electrometric, seismic. Using gravimetric features, faults appear on the boundary between two heterogeneous 
blocks having different densities, as well as near fracture structures that contain rocks with anomalous density. With the use of 
magnetometric features, a deep fault is most often distinguished by positive linear anomalies and elongated zones of these 
anomalies. Using electrometric signs, deep faults are determined by the nature of the intensity electric field curve along the 
profile, or the change in the nature of the relationship between the electric and magnetic field. 

Поняття «розлом» і «глибинний розлом» вироблялось в процесі виявлення та вивчення 
витягнутих та протяжних елементів рельєфу земної поверхні, лінійних структурних елементів, і 
власне розривних порушень [1]. 

Сучасні уявлення про глибинні розломи сформувались в науковій літературі, в основному, 
завдяки працям А.В. Пейве, Н.С. Шатського, Е.В. Хаїна та інших. Поняття «глибинний розлом» на 
противагу розривам неглибокого залягання вперше ввів А.В. Пейве в 1945 р. [2]. Він запропонував 
виділити термін «глибинний розлом» для характеристики диз’юнктивних дислокацій, яким 
властивий тривалий розвиток та велика глибина залягання, які контролюються рудо проявленням і 
магматизмом, та знаходяться на границі геоструктур них областей з різним тектонічним режимом. 
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У структурному відношенні розлом являє собою зону порушення суцільності середовища, 
по якій проходять відносні переміщення блоків, що розділяються розломами навіть на малих 
глибинах. Зона розриву суцільності не є зоною пустот. Фактично це зона контакту порід з різними 
фізико-хімічними властивостями, зона ослабленого тиску та, активізації речовини земних надр. У 
роботі С.І. Субботіну [3] розглянуто «глибинний розлом», як область диференціації підкорової 
речовини, що спричиняє зону зсувних деформацій та переміщень в цьому шарі та обумовлює 
смугу дроблення земної кори. 

По розлому можуть проходити як вертикальні, так і горизонтальні переміщення. 
Порушення суцільності в зоні розлому обумовлює її підвищену проникність для розплавів, 
розчинів та газів. Розлом якби дренує земні надра. 

Внаслідок своєї великої проникності розломи відіграють для земних надр роль своєрідного 
теплопроводу, по якому внутрішнє тепло Землі виноситься в аномально великих кількостях разом 
з висхідним потоком розплавів, розчинів та газів у навколишнє середовище з конвективним 
переносом тепла обумовленого збільшенням кондуктивного теплового потоку в зоні розлому. Ці 
визначення характеризують глибинні розломи, як глибинні розривні порушення земної кори у 
вигляді поверхонь дотику різних блоків. Результатом таких уявлень є запропоновані класифікації 
розломів, які подібні до класифікацій розломів в осадовій геології [1]. 

Як показав у своїй роботі К.Ф. Тяпкін [4]  в дійсності глибинні розломи являють собою 
міжблокові структури, які характеризуються певною «горизонтальною потужністю (шириною) до 
декількох десятків кілометрів. 

Проведений вказаними авторами аналіз показав, що глибинні розломи не слід розглядати в 
якості безрозмірних поверхонь розділу двох областей, як це робили раніше. Наслідком такого 
підходу є введення поряд з терміном «розлом» терміну «зона розлому». 

Подальші дослідження К.Ф. Тяпкіна показали, що глибинних розломів без «зон розломів» 
не буває. Сформульовано, що глибинними розломами слід називати складні лінійні тектонічні 
структури, які розділяють земну кору на блоки та характеризуються розривами, а також 
специфічною внутрішньою лінійною або накладеною складчатістю. Виділяються три головні 
особливості розломів у літосфері: 

1. Глубинні розломи – це не диз’юнктивні порушення земної кори і навіть не їх 
концентрація в певних зонах, а складні тектонічні структури. 

2. Глубинні розломи – це структури, які характеризуються не тільки значними 
розмірами за простяганням, але й певною шириною (до декількох десятків кілометрів), тобто це 
об’ємні (просторові) геологічні об’єкти. 

3. Однією з головних ознак глибинних розломів є їх лінійність та витриманість 
азимутів простягання осьових ліній. 

Аналіз геолог-геофізичних даних показав, що розломи навіть з невеликою глубиною 
закладання мають великий вплив на тектонічний режим блоків, які їх розділяють. Такі матеріали 
приводяться для різних регіонів, у тому числі і для Карпатського та Волино-Подільського регіонів 
України в роботах науковців [5, 6].  

Формування глибинних розломів як складних тектонічних структур лінійної протяжності 
дає принципову можливість виявлення їх за даними різних геолого-геофізичних методів. Ознаки 
розломів – це критерії та параметри явища, яке встановлюється за результатами геолого-
геофізичних досліджень інтерпретація, яких дозволяє виявити розлом як узагальнений образ з 
своїми специфічними характеристиками. 

Згідно з прийнятою класифікацією ознаки розломів підрозділяються на динамічно-
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кінематичні та структурні [1]. За допомогою динамічно-кінематичних ознак встановлюють 
положення та виявляють властивості нині діючих розломів шляхом вивчення сучасних рухів 
земної кори та тих процесів, які їх викликали. За структурними геофізичними ознаками розломи 
встановлюються за тими змінами в структурі земних надр, до яких привела їх діяльність. 

Серед динамічно-кінематичних ознак виділяють сейсмологічні, нахиловимірні, геодезичні 
та геотермічні. У статті ми розглянемо тільки геотермічні ознаки оскільки вони найбільш тісно 
пов’язані з формуванням пасток та накопичення вуглеводнів. 

Підвищений тепловий потік у зоні діючих на теперішній час глибинних розломів (рис. 1) 
вказує на їх роль в якості вертикальних теплопроводів, що дозволяє судити про можливий генезис 
тектонічних сил, дія яких приводить до виникнення розломів. Нерівномірність проведення 
геотермічних спостережень приводить до значних труднощів при виділенні розломів та змушує 
дослідників застосовувати екстраполяцію. 

В основному при геотермічних дослідженнях, крім температури, визначають геотермічний 
градієнт, або обернену до нього величину – геотермічну ступінь. Однак цих відомостей 
недостатньо для енергетичних оцінок теплових рухів в умовах залягання літолого-
стратиграфічних товщ. Для більш точного визначення величини теплопередачі необхідно 
використовувати застосовуються наступні формули:  

,           (1) 

 .         (2) 

де  - температурний градієнт, 
k – коефіцієнт теплопровідності. 
Величину теплового потоку можна оцінити тільки за коефіцієнтом теплопровідності з 

врахуванням незалежних даних. У той же час збільшення температурного градієнта значно 
перекриває величину зменшення коефіцієнта теплопровідності, який відбувається за лінійним 
законом. 

Ефект вертикального теплового потоку в зонах активних розломів досягається не за 
рахунок зміни теплофізичних властивостей гірських порід, а внаслідок великої проникності зони 
розлому при виносі тепла конвективним шляхом. Підвищення величини теплового потоку в зоні 
розлому пояснюється комбінованим процесом переносу тепла, при якому конвекція припиняється 
на глибині і спричиняє підвищений кондуктивний тепловий потік між глибинними тепловими 
джерелами та земною поверхнею.  

Поруч з цим, не всі смугові аномалії теплового потоку пов’язані з підвищенням притоку 
тепла з надр по розломах. Теоретично та на конкретних прикладах обґрунтований підвищений 
тепловий потік над витягнутими антиклінальними структурами [7], які обумовлені підтоком тепла 
до склепіння антикліналей (ефект температурної анізотропії, або як ми називаємо – 
«температурної лінзи»). 

Розглянемо структурно-геофізичні ознаки розломів. До них відноситься: гравіметричні, 
магнітометричні, електрометричні, сейсмічні та інші. 

Гравіметричні ознаки. З використанням  гравіметричних ознак виділяються розломи на 
границі між двома різнорідними блоками, які мають різну густину, а також прирозломні 
структури, які містять породи з аномальною густиною. Універсальною ознакою розлому являється 
«гравіметрична ступінь». Аномаліям типу «гравіметричної ступені» можуть відповідати розломи 
різних порядків. Глибинний характер розриву визначається розрахунком нижньої глибини 
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аномального тіла, або на основі опосередкованих ознак: великої протяжності зони підвищення 
градієнтів сили тяжіння, які відповідають в плані положенню аномалій типу гравіметричної 
ступені. 

 
Рис. 1. Тепловий потік та глибинний геотермічний розріз  

по геотраверсах Р-1 (а) та Р-2(б) 
 

Деякі розломи відмічаються витягнутими у плані-смуговими, позитивними чи від’ємними 
аномаліями, яким в осадовому чохлі відповідають витягнуті валоподібні підняття. У випадках, 
коли смугові аномалії сили тяжіння у репродукції Буге обумовлені магнітними, або 
метаморфічними породами, та вони можуть вказувати на розущільнений, або ущільнений характер 
дії розлому на верхні частини Землі. Доволі поширений випадок, коли розущільнюючий розлом 
фіксується аномалією типу ступені з накладеною на неї аномалії сили тяжіння. 

Магнітометричні ознаки. Деякі магнітометричні ознаки розломів займають в системі 
геофізичних ознак приблизно таке положення, яке займають магматичні ознаки в геологічних 
системі. Магнітні аномалії, які відповідають положенню глибинних розломів, завжди тісним 
чином пов’язані з впливом вивержених порід, або перероблених глибинними розчинами і 
розплавами осадових порід. Відома підвищена намагніченість основних та ультра основних порід. 
Тому в магнітометрії глибинний розлом частіше всього виділяється за позитивними лінійними 
аномаліями та витягненими зонами позитивних аномалій. 

Інколи зони розломів є неінформативними в магнітному відношенню. Деякі з них 
виділяються лінійними аномаліями пониженого магнітного поля. Цікаво відмітити, що в зонах 
таких розломів, або паралельно до них, часто проявляються долини рік. 

Малоінформативні в магнітному відношенні тектонічні шви та розломи виділяються в 
результаті вивчення особливостей морфології магнітного поля прирозломних областей. Такі 
розломи виявляються, з однієї сторони, як протяжні та вузькі приграничні зони між ділянками з 
специфічними типами магнітного поля, а з другої сторони, за характерним рисунком осей 
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магнітних аномалій поблизу зони розлому. 
Тип магнітного поля визначається рівнем напруженості у зоні розлому. У цьому випадку на 

границі ділянок з різними характеристиками полів спостерігається «магнітна ступінь»; криві 
аномалій повного вектора напруженості, або її вертикальної складової характеризуються плавною 
чи зубчастою формою; морфологією магнітного поля в плані (мозаїчні і лінійні поля). 

Електрометричні ознаки. Використання методів постійного струму (ДЕЗ, ВЕЗ) для 
виявлення глибинних розломів не отримало розвитку із-за невеликої глибинності досліджень. 

При роботах методами становлення поля та телуричних струмів, ознаками розломів можуть 
бути великі зміни геоелектричного потенціалу розрізу. Що обумовлює сходино-подібний тип 
кривої напруженості електричного поля вздовж профілю, або зміни характеру залежності між 
напруженістю електричного та магнітного поля. Подібні ознаки використовуються при виділенні 
глибинних розломів за допомогою магнітотелуричних методів. 

При магнітотелурійних зондуваннях (МТЗ) у зонах розломів спостерігаються два види 
ускладнень [8]: 

1) різне зменшення поперечної до простягання аномальної зони компоненти 
електричного поля обумовлює зростанні поперечної складової; 

2) різне зменшення обох компонент, переважно поздовжньої. Це відмічається 
відповідними змінами величини сумарної поздовжньої провідності та позірного опору. 

У першому випадку порівняння спостережних кривих з теоретичними над скидами і 
контактами [9] показує, що вказаний ефект існуванням такого роду фізичних тіл немає пояснення. 
У роботі [8] зроблено висновок про існування в зоні розлому тривимірних неоднорідностей, які 
обтікаються телуричними струмами. У геологічному змісті такі неоднорідності можуть являти 
собою інтрузивні тіла, рифогенні утворення та інші. 

У другому випадку загальне зниження питомого електричного опору в зоні розлому 
пов’язане з її насиченістю мінералізованою водою низького опору. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ 
ПЕРЕДДОБРУЗЬКОГО ПРОГИНУ 

Віршило І.В., к. геол. н., доцент, ivirshylo@knu.ua,  
Байсарович І.М., к. геол. н., доцент, iryna.baysarovych@gmail.com,  

Довгань Т.В., магістр,  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, УкраїнаВ доповіді представлені результати 

моделювання генерації вуглеводнів на узагальненій моделі Переддобрузького прогину. Отримані результати 
показують хороші перспективи подальших пошукових робіт в нижньопалеозойських відкладах. Головною метою 
мають бути девонські товщі, що знаходяться в оптимальних умовах для знаходження нафтоматеринських порід, так і 
колекторів. 

MODELLING OF PETROLEUM POTENTIAL  
OF PREDOBRODGEAN BASIN  

Virshylo I., Cand. Sci. (Geol.), Assoc. Prof., ivirshylo@knu.ua,  
Baysarovych I., Cand. Sci. (Geol.), Assoc. Prof., iryna.baysarovych@gmail.com,  

Dovgan T., undergraduate,  
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

The abstract is devoted to the results of petroleum generation modeling on the generalized model of Pre-Dobrodgean 
basin, Obtained results show the fair perspectives of the following prospecting in Lower Paleozoic formations. The major 
target is Devonian which is located in the optimal conditions both for source and reservoir rocks discovery.  

Вступ. Дослідження присвячено моделюванні термічної історії розвитку осадового басейну 
Переддобруджинського прогину та з’ясуванні загальних рис потенціалу його нафтогазоносності. 
Потреба у проведенні таких досліджень диктується активним розвитком сировинної бази України 
в контексті забезпечення енергетичної незалежності.  

Вказаний регіон слабко охоплений пошуко-розвідувальними роботами в роки Незалежності 
[1], але на думку багатьох авторів має хороші перспективи відкриття нових родовищ [2–11]. 
Застосування сучасних методів басейнового аналізу та кількісного моделювання історії розвитку 
басейну дозволяє кількісно оцінити потенціал басейну та зменшити ризики при пошукових 
роботах. 

Нафтогазоносність. Переддобрудзький прогин, згідно з нафтогазогеологічним 
районуванням і просторовим розміщенням перспективних на пошуки нафтогазоносних ділянок, 
відноситься до складу Балтійсько–Придобрудзької нафтогазоносної провінції, до якої в свою 
чергу, входить Переддобрудзька нафтогазоносна область, що охоплює Переддобрудзький 
передовий палеозойський прогин і частину північно-західного шельфу Чорного моря, зокрема 
Криловський палеозойсько-мезозойський прогин. Тут основні перспективи відкриття нових 
родовищ нафти і газу пов’язуються з палеозойськими і тріас-юрськими та меншою мірою з 
крейдовими і кайнозойськими відкладами.  

Вперше слабкі притоки нафти були одержані саме у відкладах палеозою – в сульфатно-
карбонатній товщі девону в св. Саратська-6, пробуреній в 1973 р. У карбонатних відкладах 
середнього і верхнього девону відкрито два промислові родовища нафти: Східно-Саратське, і 
Жовтоярське, що вказує на перспективність Білоліського блоку як нафтогазоносного об’єкта 
Переддобрудзького прогину на Україні. В межах Білоліського блоку Переддобрудзького прогину 
поклади нафти і газу приурочені до відкладів палеозою (Pz). Відкриті нафтогазові родовища на 
Білоліському блоці та всьому Північному Причорномор’ї зосереджені переважно уздовж зон 
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розломів субширотного простягання і на ділянках їх перетину з розломами північно-східних 
напрямків.  

Метод моделювання. Методи кількісної оцінки потенціалу нафтогазоносності добре 
розроблені протягом останніх десятиріч [14] та показують відмінні результаті у всіх 
нафтогазоносних провінціях Світу. Для оцінки потенціалу нафтогазоносності було використано 
одновимірне моделювання за допомогою програмного  продукту Schlumberger PetroMod в рамках 
академічної ліцензії. Для аналізу басейну використані узагальнені товщини основних літолого-
стратиграфічних підрозділів. Граничні умови моделювання (відомості про глибину моря, 
палеоклімат та палеотепловий потік), а також дані по вмісту органічної речовини (TOC) та 
вуглеводневий індекс (HI) обрані за літературними даними.  

Результати моделювання в цілому добре узгоджуються з відомими даними по розвіданих 
родовищах. Модель термічної історії (рис. 1) показує пік прогріву в пізньому девоні, що призвів до 
початку генерації вуглеводнів в силурійських та нижньодевонських відкладах. Трансформація 
силурійських відкладів відбулась швидко та була повністю завершена на кінець девону. 
Нижньодевонські відклади були трансформовані не повністю і цей процес повільно триває досі 
(рис. 2). На сьогодні ступінь зрілості нижньодевонських відкладів відповідає нафтовому вікну, а 
нижче залягаючих силурійських – газовому (рис. 2). Більшістю дослідників колишнього СРСР 
головна зона нафтоутворення (ГЗН) виділяється в інтервалі катагенезу порід МК1–МК2, а головна 
зона газоутворення (ГЗГ) МК2 – середина АК2 [15]. Модельні дані добре узгоджуються з 
результатами моделювання ДП «Науканафтогаз» [16]. Результати їхніх досліджень показали з 
урахуванням глибин відкладів, температур, ступеня катагенезу, вмісту органічної речовини, що на 
глибині 2500–4500 м знаходиться головна зона нафтоутворення. 

 
Рис. 1. Історія занурення Предобрузького прогину та розподіл температури (кольорове 

розфарбування)  в ньому за даними моделювання 
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Найбільш перспективним інтервалом для акумуляції вуглеводнів згідно концепції «золотої 
зони» [17] є інтервал температур колектору 60–120 градусів Цельсія. В цьому глибинному 
діапазоні знаходяться відклади сілуру, нижнього та середнього девону та нижньої частини 
верхнього девону (рис. 3). Як свідчить історія занурення (рис. 1) значних піднять на даній 
території не відбувалось, тож слід очікувати, що утворені поклади мають гарні шанси на 
збереження. 

 

 

Рис. 2. Сучасний розподіл відбивальної 
здатності вітриніту за даними 

моделювання 

Рис. 3. Сучасний розподіл температури з 
глибиною за даними моделювання. 

Червоними контуром показано вікно 
«золотої зони» згідно [17] 

 
Висновки. Проведене моделювання термічної історії Переддобруджинського масиву 

дозволяє встановити загальні риси його нафтогазоносності та показує його гарні перспективи з 
точки зору подальших пошукових робіт в цьому регіоні. Для з’ясування перспектив в межах 
окремих частин басейну варто розробити деталізовані двовимірні або тривимірні моделі, що 
будуть базуватися на структурних моделях окремих площ або регіональних профілів. 

Подяки. Автори висловлюють подяку компанії Schlumberger за надану академічну ліцензію 
на програмне забезпечення PetroMod.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКІВ ВУГЛЕВОДНІВ У ТРІАСОВИХ ВІДКЛАДАХ 
ДДЗ 

Фірман М.А., Паюк С.О., Гоцинець О.С., geogaz2012@ukr.net, Литвиненко О.Р.,  
АТ «Укргазвидобування», м. Київ, Україна 

Визначено подальші напрямки та методи пошуку вуглеводнів у тріасових відкладах ДДЗ на прикладі 
Солохівського родовища 

PROSPECTS OF HYDROCARBON EXPLORATION IN TRIASSIC 
FORMATIONS OF DNIEPER-DONETS BASIN 

Firman M., Paiuk S., Hotsynets O., geogaz2012@ukr.net, Lytvynenko O.,  
 JSC Ukrgasvydobuvannya Kyiv, Ukraine 

Identified further trends and methods for hydrocarbon exploration in Triassic formations of Dnieper-Donets Basin 
through the example of Solokhivske field.  

Станом на сьогодні існує велика проблема із збільшенням ресурсної бази вуглеводнів АТ 
«Укргазвидобування» (далі – Товариство), оскільки протягом останніх 10 років через 
бюрократичні перепони отримало незначну кількість спеціальних дозволів на користування 
надрами на нові ділянки надр. Тому, Товариство крім пошуків на нових ділянках надр активно 
проводить пошуки та дорозвідку на існуючих родовищах які в переважній більшості знаходяться 
на завершальній стадії розробки. 

Одним із таких родовищ де в 2018 році Товариство відкрило нові поклади вуглеводнів в 
тріасових відкладах є Солохівське родовище. 

Солохівське родовище відкрите в 1954 році, коли при випробуванні пісковиків байоського 
ярусу середньої юри з інтервалу 855–848 м в пошуковій свердловині № 7, отримали приплив газу з 
абсолютно вільним дебітом 557 тис. м3/добу. Після виснаження покладу, в його геологічному 
об’ємі створене підземне сховище газу. 

В 1966 році встановлено промислову газоносність нижньокам’яновугільних відкладів. 
Пошукове та розвідувальне буріння, яке проводилося до 1987 року, дозволило розвідати основні 
поклади вуглеводнів у верхньосерпуховських та верхньовізейських продуктивних горизонтах.  

Починаючи з 1998 року на родовищі поновлене буріння оціночно-експлуатаційних, а з 2000 
року – розвідувальних та пошукових свердловин, за рахунок чого було виявлено кілька нових та 
розширено площу продуктивності ряду раніше відкритих нафтових та газоконденсатних покладів.  

Цікавими виявилися результати буріння розвідувальної свердловини № 214, пробуреної для 
опошукування нижньокам’яновугільних відкладів. Для отримання більш повної інформації про 
сучасний стан флюїдонасичення тріасових та юрських відкладів в ній було проведено повний 
комплекс промислово-геофізичних досліджень. За матеріалами ГДС встановлено, що нею 
розкрито водонасичений розріз юрських відкладів. В той же час, за результатами інтерпретації 
матеріалів геофізичних досліджень встановлено, що в товщі піщано-карбонатного тріасу розкрито 
ряд піщаних пластів з високими фільтраційно-ємнісними властивостями: КП – 0,20–0,30, ρП – 2,7–
3,5 Омм. В зв’язку з високою глинистістю, малим питомим опором та глибокою зоною 
проникнення фільтрату бурового розчину в пласт, всі вони були віднесені до невизначених за 
характером насиченням.  
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Слід відмітити, що відклади піщано-карбонатного тріасу на Солохівському родовищі до 
моменту буріння розвідувальної свердловини № 214 перспективними на нафту і газ не вважалися, 
хоча, на Більському та Качанівському родовищах вказана товща вміщує промислові скупчення 
нафти і газу.  

Протягом 2005–2011 рр. вперше геологічна будова Солохівської структури вивчалася 
високоточними сейсморозвідувальними дослідженнями за технологією 3D, результати яких 
дозволили деталізувати геологічну будову Солохівського родовища по кам’яновугільних та 
мезозойських відкладах. 

За результатами сейсморозвідувальних робіт Солохівське підняття по відкладах мезозою є 
крупною брахіантиклінальною складкою західно – північно - західного простягання. Структура 
дуже сильно тектонічно дислокована, розбита на ряд блоків. Перспективи нафтогазоносності 
відкладів піщано-карбонатного тріасу та юри  встановлені поки що лише в умовах одного із блоків 
присклепінної ділянки структури. (див. рис.1, 2) Виходячи з сучасного стану геологічної 
вивченості мезозойського комплексу, роботи з опошукування тріасових відкладів на 
Солохівському родовищі на даному етапі пропонується сконцентрувати лише в межах структурно-
тектонічного блоку раніше пробуреної розвідувальної свердловини № 214. 

Перспективна площа прогнозного покладу з півночі, заходу та сходу обмежується 
розривними порушеннями, з півдня – умовним контуром газоносності, взятим по підошві 
останнього пласта з невизначеним характером насичення в свердловини № 214. Його площа 
складає близько 5 км2. Очікується, що в межах прогнозного покладу може акумулюватися близько 
700 млн м3 природнього газу. 

Для оцінки перспектив нафтогазоносності піщано-карбонатних відкладів тріасу пробурено 
незалежну розвідувальну свердловину № 213 проектною глибиною 1250 м. Цільовими об’єктами 
розвідки визначено відклади нижньосеребрянської підсвіти тріасу та юри. За результатами 
випробування в інтервалі 1180-1183 м (горизонт Tпк) – отримано приплив нафти дебітом 
5,2 м3/добу, в інтервалі 1157-1163 м (горизонт Tпк) – отримано приплив нафти дебітом 
4,23 м3/добу, в інтервалі 870-873 м (горизонт Jbs) – отримано приплив газу дебітом 30 тис. м3/добу. 

Враховуючи результати буріння свердловини №213 з метою оконтурення виявлених 
покладів передбачене буріння ще двох з розвідувальних свердловин №№ 215, 216 з проектними 
глибинами 1250 м кожна.  

Свердловинами вирішуватимуться задачі з уточнення геологічної будови структури; оцінки 
характеру насичення відкладів тріасу; вивчення їх фільтраційно-ємнісних властивостей, введення 
в дослідно-промислову розробку покладів. Крім того, свердловинами буде визначення поточний 
стан флюїдонасичення пісковиків J2bs, які в минулому перебували в розробці. В разі встановлення 
їх газоносності, виявлений поклад може бути введений в розробку. 

Враховуючи отримані результати випробування в тріасових відкладах ДДЗ на 
Солохівському родовищу та аналогічні умови залягання тріасових покладів в загальній товщі ДДЗ 
перчогерговими напрямками пошуково-розвідувальних робіт буде дорозвідка Солохівського, 
Західно-Соснівського, Більського та Шебелинського родовищ. 
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Рис. 1. Солохівське НГКР. Структурна карта покрівлі нижньосеребрянської підсвіти тріасу 

(Tsr1 (Tп-к)) 
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Рис. 2. Солохівське НГКР. Структурна карта покрівлі піщаної товщі байоських відкладів 

середньої юри (покрівля ПСГ) 
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УДК 555.98 

ВИДОБУВАННЯ ФЛЮЇДУ З МЕНІЛІТОВИХ ВІДКЛАДІВ КАРПАТСЬКОГО 
НАФТОГАЗОВОГО РЕГІОНУ 
Шоп’як Б.Я., спец., pp_nadra@ukr.net,  

ПП «Бурова компанія «Надра», м. Дрогобич, Україна 

Представляю Вам короткий, економічний розрахунок з техніко-технологічним, екологічним та туристичним 
описами видобування флюїду з менілітових відкладів в Карпатах. В даній статті проведено аналіз видобування флюїду 
з менілітових відкладів як спосіб зменшення екологічної проблеми, яка виникла за сотні років експлуатації родовищ. 
Ця стаття описує поняття сплати «екологічної ренти» за користування надрами як необхідну річ, щоб в майбутньому 
не витрачати колосальних коштів для ліквідації техногенної ситуації на даних родовищах. 

FLUID PRODUCTION FROM MENILITY DEPOSITS OF THE CARPATHIAN 
OIL AND GAS REGION 

Shopjak B.1, specialist, pp-nadra@ukr.net,  
Privat enterprise «Drilling company «Nadra», Drohobych, Ukraine 

I present to you a short, economic calculation, with techno-technological, ecological, and tourist descriptions of the 
extraction of fluid from manilite deposits in the Carpathians. In this article, an analysis extraction of fluid  from manilite 
deposits has been carried out, as a way to reduce the environmental problem that has been created over hundreds of years of 
exploitation of deposits. This article describes the concept of paying "environmental rent" for using the subsoil as a necessary 
thing, than in the future, not to spend huge funds, to eliminate the technological situation in these fields. 

Вступ. Отримавши наукові підтвердження про свої ідейні розробки на 4 міжнародній 
науково-практичній конференції «Надрокористування в Україні та перспективи інвестування», я 
вирішив показати свій проект «Борислав – це місто-музей нафтогазової промисловості», як 
найбільший у світі музей під відкритим небом. Його було представлено міській владі, керівництву 
ПАТ «Укрнафта», доповідачам даної конференції, які зі своїми науковими роботами і стали 
джерелом літератури для написання статті «Видобування флюїду з менілітових відкладів в 
Карпатському нафтогазовому регіоні». Дану статтю надрукували в щомісячному аналітичному 
звіті «Нафта і газ України» № 2 (33) за рецензією Олександра Дорошенка – начальника відділу з 
розробки родовищ «ДТЕК Нафтогаз». Досконало вивчивши матеріали конференції, які буквально 
пов’язані з моїм проектом, я вирішив доповнити статтю економічними розрахунками та винаходом 
купольного буріння для збільшення рентабельності та окупності робіт з відновлення свердловин 
на нерентабельних родовищах з проблемними екологічними наслідками. 

Мета статті. 1. показати економічний розрахунок та необхідність введення поняття 
«екологічної ренти» як сплати за користування надрами;  

2. показати економічний розрахунок та необхідність введення поняття «купольне буріння» 
як спосіб розкриття продуктивного горизонту, щоб збільшити дебіт та рентабельність свердловин 
на нерентабельних родовищах. 

Історія видобування нафти в Станіславському, Дрогобицькому та Кросновському 
повітах. За даними польського Карпатського Геологічно-Нафтового інституту, у січні 1939 р. на 
теренах Івано-Франківської (тодішньої Станіславської) та Львівської областей було видобуто 
31176 т нафти, що у перерахунку на річний видобуток приблизно становить 350 тис. т нафти та 
260 млн м3 газу. На 01.02.1939 р. в експлуатації знаходилось 3645 свердловин, в бурінні – 53 
свердловини. В середньому із однієї свердловини видобувалось 0,267 т/добу нафти та 2000 м3 газу 
на добу. Середня глибина свердловин становила 350 м.    
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Під час дослідження Карпат українськими та польськими геологами на чолі з професором 
Толвінським, в районі долини р. Плоска були виявлені витоки нафти на поверхні землі, що в 
подальшому призвело до розробки даної ділянки. 

В 1914 р. була пробурена свердловина «Надія-1» глибиною 248 м, отримали приток нафти. 
В 1925 р. була пробурена свердловина «Надія-2» глибиною 522 м, отримали приток нафти. В 1933 
р. була пробурена свердловина «Марія» глибиною 825 м, отримала незначний приток нафти. В 
1935 р. була пробурена свердловина «Надія-3» глибиною 257 м, отримали приток нафти. В 1936 р. 
була пробурена свердловина «Згода» глибиною 189 м і вийшла з менілітових відкладів, отримали 
незначний приплив нафти. З 1935 по 1939 роки в долині р. Плоска було пробурено 9 свердловин 
глибиною від 189 до 257 м, які бурилися в менілітових відкладах, із яких вони не вийшли. 
Найбільший видобуток отримали із свердловини «Надія-2»: 1936 р. – 360 т; 1937 р. – 679,5 т; 1938 
р. – 805 т. 

В Бориславі на Тустановичах в 1908 р, свердловина «Ойл-Сіті» фонтанним способом 
виносила газ та нафту, що на цей період вважалося найпродуктивнішим результатом.  

Найбільшими адміністративними центрами по видобутку нафти стали Кросно, Борислав, 
Ріпне, Надвірна.  

Нижче на карті вказано чіткий видобуток нафти та газу по Карпатському 
нафтогазовидобувному регіону станом на 1939 р. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Карта величини родовищ в Карпатському нафтовому регіоні (1939 р.) 

 
В цих регіонах розподіл земельних ділянок відбувався видачею ліцензій на видобуток 

нафти та газу й окремо, орендою або правом викупу земельної ділянки. Господарі ділянок платили 
податки в місцеву казну, наймали працівників, відповідали за стан довкілля, інфраструктуру та 
порядок на своїй ділянці перед громадою. 

Економічний розрахунок видобування нафти в менілітових відкладах. Методи.     Для 
об’єктивного визначення прибутку підприємства складаємо план робіт для видобутку нафти з 
свердловини «Надія-1», глибиною 248 м з приблизним видобутком 0,267 т\добу, яка являється 
найближчою за середньостатистичними даними, наведених вище. Проводимо пошук «ловушки» 
нафти за допомогою технології «Скіп-Верз» (роботи проводились «Буровою компанією «Надра», 
вартість склала 442 $). Загальна видобувна кількість нафти становить 155,5 т (рис. 2).  
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Рис. 2. Каротаж, глибинний розріз та структурна карта після виконання Скіп і Верз 

 
Аналізуємо отримані дані з геологічними, які є в наявності у надрокористувача . Наносимо 

з координатами на карти та аналізуємо з земельним відділом місцевої громади. Визначаємо 
власників земельних ділянок. (роботи проводились «Буровою компанією «Надра», вартість склала 
186 $). Знаходимо фактично шахтну виробку та відновлюємо направлення і устя свердловини з 
площадкою під буровий верстат, задіявши екскаватор, 4 працівників, будівельне та слюсарне 
обладнання, вантажний та легковий автомобіль, цемент та метал (роботи проводились «Буровою 
компанією «Надра», вартість склала 1650 $) (рис. 3). 

  
Рис. 3. Стара шахтна виробка та відновлення направлення 

 
Виконуємо роботи з капітального ремонту шахтної виробки (роботи проводились «Буровою 

компанією «Надра» буровим станком УРБ–2.5М протягом трьох днів. Вартість робіт була 
надзвичайно високою, що заставило нас зупинити всі роботи та зайнятись виготовленням 
обладнання, яке приведе до кардинального зменшення вартості робіт. На сьогодні обладнання 
готове і кошторисна вартість виконання капітального ремонту складе 12 675 $).  
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Рис. 4. Пошук шахтної виробки Рис. 5. Відновлення устя свердловини 

 

  
Рис. 6. Буровий станок 3Т Рис. 7. Буровий станок 1.5Т 

 
Експлуатуємо шахтну виробку (роботи проводились «Буровою компанією «Надра», 

вартість склала 25 $/доба, але без ремонту свердловини видобуток складав 50 л/доба, що було не 
рентабельним. Після проведення капітального ремонту свердловини, кошторисна вартість 
видобутку за 2 роки складе 7500 $). 

Проводимо рекультивацію та регенерацію ґрунтів навколо свердловини. Пропозиції щодо 
висадження енергетичної лози як очисника ґрунтів від аварійних нафторозливів. (роботи 
планувалося проводити «Буровою компанією «Надра», де очищення ґрунту від забруднення 
нафтою повинен виконувати надрокористувач під авторським наглядом «Бурової компанії 
«Надра». Загальна кошторисна вартість таких робіт складає 2164 $).   

Флюїд, що забруднює навколишнє довкілля, який зібраний з навколишньої території чи 
свердловини, поступає на утилізацію, тому що болото+вода+нафта – це не є сира нафта. Роботи 
по транспортуванню всієї нафти з свердловини «Надія-1» будуть проведені «Буровою компанією 
«Надра» вартістю 2000 $. 

Попутній газ збирається в ємності на ГРП,там сепарується, та подається місцевій громаді, 
по мінімальній ціні, як утилізація загазованості регіону. 
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Підведемо загальний розрахунок вартості виконаних робіт та вартості видобутого 
флюїду. 

Результати. Вартість флюїду на сьогоднішній день 9800 грн\т = 345 $\т (дані взяті з 
Української універсальної біржі) 

• Загальна вартість видобутої нафти з свердловини «Надія-1» складе 53650 $ (даний 
розрахунок зроблений спеціалістами «Бурової компанії «Надра»). 

• Сумарні витрати по видобутку нафти з свердловини = 26617 $ (даний розрахунок 
зроблений спеціалістами «Бурової компанії «Надра» і виконується, як сума п.п. 1-5;7) 

• Податки з підприємства (ПДВ=8950$, виплати з заробітної плати = 2500 $, податок 
на прибуток = 1775 $; даний розрахунок зроблений спеціалістами «Бурової компанії «Надра») 

• Прибуток підприємства = 53650–26617–8950–2500–1775 = 13 808 $ (даний 
розрахунок зроблений спеціалістами «Бурової компанії «Надра»). 

• Розрахунок для розвитку підприємства на 2 роки:  
А. 40 % від прибутку = 5520 $ – фонд технічного розвитку та амортизації обладнання 
Б. 20 % від прибутку = 2760 $ – фонд виконання договору по надрокористуванню 
В. 30 % від прибутку = 4142 $ – чистий прибуток підприємства 
Розрахунок ренти за видобутий флюїд (даний розрахунок розроблений спеціалістами 

«Бурової компанії «Надра»). 
Р = це 10 % від прибутку підприємства = 1381 $/155,5 т очищеної нафти, отже рента = 249 

грн\т нафти.  
На сьогоднішній день по Законопроекту № 5132 сума ренти за 1 т нафти, видобутої з 

глибини до 5000 м становить 2273,60 грн. 
«Бурова компанія «Надра» вважає доцільним ввести поняття «екологічної ренти», що дасть 

можливість покращити екологію, інфраструктуру, економіку в Карпатському 
нафтогазовидобувному регіоні. 

Методи збільшення прибутку з малодебітних свердловин 
Новизна. Враховуючи всі вище наведені факти «Бурова компанія «Надра» пропонує:  
1. Для того, щоб відбувався контакт між надрокористувачем та громадою, пропонуємо 

об’єднати всіх єдиною роботою – це відновлення любих методів видобутку нафти чи газу в 
поєднанні з туризмом. (В конкретно вказаний час відбувається видобуток нафти операторами 
надрокористувача в давніх формах, дерев’яною тарою, ручними приспосібленнями і т. д., до того 
місцева Громада рекламує дане дійство по новинах, інтернет ресурсах, Європейських грандах і 
т.д., а сам господар земельної ділянки облаштовує кав’ярню, кнайпу, оглядову площадку і надає 
послуги в стилі туризм.(методи надання послуг дуже широкі і активно стануть популярними, як 
понад 100 р. назад). 

  

Рис. 8. Нафтова повозка Рис. 9. Дерев’яний станок ударно-
канатного буріння 
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2. Дослідження. Під час ремонту та буріння свердловин бурити похило-направленні 
стовбури для збільшення площі січення привибійної зони пласта (ПЗП). 

Аналізуючи дані по свердловинах, пробурених до 1939 р., знаходимо типову конструкцію: 
‒ це 245 мм, незацементований кондуктор, через який поступає вода в свердловину, що 

викидає нафту на денну поверхню. В середньому глибиною до 100 м. 
‒ та 220–190 мм «голий стовбур», який дає можливість розкриття продуктивного 

горизонту з похило-направленим закінченням. Наприклад: 
а. Встановлення відхилювача (чи кривого перехідника, якщо турбінний або ударний спосіб 

буріння), для забурки похило-направленого стовбуру. 
б. Даний етап повторюємо 3 рази, розвертаючи відхилювач (кривий перехідник) на 90º за 

годинниковою стрілкою.  
Отже, у нас вийде напівкупольна привибійна зона пласта (ПЗП) з великою тріщинуватістю, 

діаметром 1–2 м та висотою 1 м (рис. 10). 

 
Рис. 10. Об’ємний вигляд напрямку відхилень напівкупольного розкриття ПЗП 

 
3. Після промивки свердловини, проводимо процес мікрогідророзриву, за допомогою 

імпульсного генератора (автор Бажалук Ярополк; патент 116402 від 25.05.2017), що приведе до 
утворення тріщин між відхиленнями, утворивши збільшену тріщинувату привибійну зону пласта. 
(Найкращим прикладом роботи імпульсного генератора в даному регіоні є свердловина 
Масловецька 40, ПАТ «Укрнафта»). 

4. Останнім етапом очищення свердловини є використання струминного насосу ежекторної 
дії з встановленням пакера над продуктивним горизонтом. Створюючи розрідження над пакером, 
ми надаємо пласту можливість при тиску рівному атмосферному, вільно викидати флюїд до 
привибійної напівкупольної штучної ловушки, створюючи певні міграційні канали. (патент ЕР 
3 098 378 А1 автор Бажалук Ярополк). Дану схему можна залишити як спосіб експлуатації 
свердловини. 
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Якщо порахувати економічні затрати, то даний процес займе додатково 10 днів, що буде 
коштувати 4325 $, а отриманий дебіт буде становити 2,5–3 т/добу. Розділивши суму затрат 4325 $ 
на всі поточні витрати з видобутку флюїду, то повернення додаткових вкладень ми отримаємо за 1 
місяць експлуатації свердловини. За цей час свердловина реально буде виведена в режим 
експлуатації, що дасть можливість отримувати прибуток 40 років. 

Висновки. Всі вище наведені методи збільшення прибутку з малодебітних свердловин 
засновані на власному досвіді та матеріалах, представлених на 4 Міжнародній науково-практичній 
конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування», яка проходила в 
листопаді 2017, а саме: 

• Оцінка запасів нетрадиційних родовищ нафти та газу з використанням статистичних 
методів (Ларі Конор, Віталій Чарковський, Канада); 

• Знахідка на Заході України перспективних на нафту та газ ділянок, частотно-
резонансним методом обробки супутникових знімків. (Левашов С.П., к.ф-м.н., Якимчук М.А., д.ф-
м.н., професор, Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії, м. Київ, Корчагін 
І.М., д.ф-м.н., професор, Божежа Д.М., інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, м. 
Київ); 

• Висвітлення літолого-петрофізичних особливостей порід-колекторів газу Західного 
регіону з метою підвищення їхньої продуктивності. (Федоришин Ю.І., д.геол.н., Владика В.М., 
Балацький Р.С. – наукові співробітники, Львівський комплексний науково-дослідницький центр 
УкрНДІгазу, м. Львів); 

• Вуглеводні флюїдних включень – показник перспектив геологічних розрізів 
Карпатської нафтогазової провінції. (Наумко І.М., д.геол.н., старший наук. співробітник, Інститут 
геології і геохімії горючих копалин НАН України, м. Львів); 

• Макрокомпонентний хімічний склад поверхневих вод Бориславського 
нафтопромислового району. (Карабин В.В., к.геол.н., доцент, Львівський державний університет 
безпеки життєдіяльності, м. Львів); 

• Раціональне природокористування в курортно-туристичних дестинаціях України з 
позицій сталого розвитку туризму. (Бабов К.Д., д.мед.н., професор, Безверхнюк Т.М., д. держ. упр., 
профессор, ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса, 
Бабова І.К., д.мед.н., Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при 
Президентові України, м. Одеса). 

«Бурова компанія «Надра» переконана, що прибуток можна отримувати з нерентабельних 
родовищ, раціонально використовуючи всі наголошені аспекти поєднуючи в єдину справу. 

Література 
1. http://conf.dkz.gov.ua/2017/files/materials_vol_1.pdf 
2. http://conf.dkz.gov.ua/2017/files/materials_vol_2.pdf 
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