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Резюме: Розглянуто наукові й технологічні засади і можливості збільшення видобування газу і кон�
денсату в Україні з діючих газових та газоконденсатних родовищ. Геологорозвідувальні роботи в Ук�
раїні щойно набирають силу, а ресурсні передумови дозволяють сподіватись на відкриття крупних ро�
довищ нафти та газу (для чого потрібен час), тому сьогодні стоїть завдання втримати і навіть підняти
досягнутий рівень видобування газу на базі старих та виснажених родовищ з важковидобувними за�
пасами. Запропоновано інвестиційний шлях подальшої розробки родовищ зі збільшенням видобу�
вання газу на основі впровадження нових науково�технічних і технологічних рішень. За рахунок зни�
ження робочих тисків газових свердловин, додаткового буріння експлуатаційних свердловин (у тому
числі похило�спрямованих з насипних дамб у заплавах річок), газліфтної експлуатації та інших тех�
нологій у сфері видобування газу очікується по ДК "Укргазвидобування" у період 2003–2010 рр. до�
датково отримувати щорічно до 3,0 млрд м3 у порівнянні з базовим. При цьому надбазовий видобуток
газу і конденсату забезпечить у період 2003–2010 рр. додатковий чистий прибуток 809,9 млн грн, а до�
даткові надходження до бюджету держави за цей період складуть 1237 млн грн при інвестиційних за�
тратах в 317 млн грн. Апробація інвестиційних прогнозів видобування на Шебелинському родовищі
показала, що у 2004 р. базове видобування газу складало – 1,698 млрд м3, інвестиційне – 2,416 млрд м3,
фактичне – 2,451 млрд м3.

Ключові слова: видобування газу, видобування конденсату, розробка родовищ, базове видобування,
інвестиційні прогнози.

И. М. Фык, И. И. Рыбчич. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
РАЗРАБОТКИ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УКРАИНЫ.

Резюме: Рассмотрены научные и технологические основы и возможности увеличения добычи газа и
конденсата в Украине из действующих газовых и газоконденсатных месторождений. Геологоразве�
дочные работы в Украине только набирают силу, а ресурсные предпосылки позволяют надеяться на
открытие крупных месторождений нефти и газа (для чего необходимо время), поєтому сегодня стоит
задача удержать и даже поднять достигнутый уровень добычи газа на базе старых и истощенных ме�
сторождений с труднодобываемыми запасами. Предложен инвестиционный путь дальнейшей разра�
ботки месторождений с увеличением добычи газа на основе внедрения новых научно�технических и
технологических решений. За счет снижения рабочих давлений газовых скважин, дополнительного
бурения эксплуатационных скважин (в том числе наклонно�направленных из насыпных дамб в пой�
мах рек), газлифтной эксплуатации и других технологий в сфере добычи газа ожидается по ДК "Укр�
газдобыча" в период 2003–2010 гг. дополнительно получать ежегодно до 3,0 млрд м3 по сравнению с
базовым. При этом сверхбазовая добыча газа и конденсата обеспечит в период 2003–2010 гг. допол�
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Україна одна з найстаріших нафтогазовидо�
бувних держав світу і в цілому пройшла три
стадії розробки газових родовищ:
– стадію нарощування видобування газу

(1960–1975 рр.);
– стадію стабілізації з максимальними

об'ємами видобування газу (близько
69 млрд м3) (1975–1978 рр.);

– стадію зниження видобування газу
(1978–1994 рр.).

Далі спостерігається четверта стадія
(1995–1998 рр.) – це перехід стадії зниження
у стадію стабілізації видобування газу на рів�
ні 18 млрд м3. І, починаючи з 1999 р., слід
виділити п'яту стадію у газовій промислово�
сті України – це стадія поступового нарощу�
вання видобування газу. Слід зауважити, що
четверта і п'ята стадії потребували детально�
го вивчення геологічного, геолого�промисло�
вого стану розробки родовищ, впровадження

передових ефективних науково�технічних та
організаційних рішень, значних фінансових,
інвестиційних та інших затрат як для дороз�
робки старих виснажених родовищ, так і для
введення у розробку нових, як правило, розки�
даних, і з малими запасами [1, 2].

Враховуючи, що геологорозвідувальні
роботи по нафті і газу в Україні щойно наби�
рають силу, і хоча щорічний приріст запасів
газу в останні роки перевищує його річне ви�
добування і складає близько 20 млрд м3, ви�
добування газу з нових родовищ, що відкри�
ваються і вводяться у розробку, не встигає
компенсувати природне падіння його видо�
бування з діючих старих та виснажених газо�
вих родовищ України. Геологи відкривають
щорічно від 3 до 5 нових газових та газокон�
денсатних родовищ і покладів, як правило, з
малими запасами від 1 до 15 млрд м3.

Однак, незважаючи на збіжність етапів
розвідки та розробки з прискореним введен�

нительный чистый доход 809,9 млн грн, а дополнительные поступления в бюджет государства за этот
период составят 1237 млн грн при инвестиционных затратах в 317 млн грн. Апробация инвестицион�
ных прогнозов добычи на Шебелинском месторождении показала, что в 2004 г. базовая добыча газа
составила – 1,698 млрд м3, инвестиционная – 2,416 млрд м3, фактическая – 2,451 млрд м3.

Ключевые слова: добыча газа, добыча конденсата, разработка месторождений, базовая добыча, инве�
стиционные прогнозы.

I. M. Fyk, S. J. Rybchych. THE SCIENTIFIC BASIS OF SOME INCREASE IN AN EFFECTIVE
DEVELOPMENT OF GAS�CONDENSATE FIELDS IN UKRAINE.

Abstract: The scientific and technological basis and the possibilities of some increase in a recovery of gas
and condensate in Ukraine from acting gas and gas�condensate fields are considered. Taking into consider�
ation that exploration works in Ukraine only now gain strength and resource preconditions give a hope for
discovering of major oil and gas deposits in the future, today it is the task to retrain and even increase in the
reached level in a gas recovery on the base of old and depleted fields with hardrecoverable stocks. The
investment way for further fields development with increase in a gas recovery on the base of introduction of
new scientific�technical and technological solutions is suggested. At the cost of decrease of operating pres�
sures, additional development drillings (including controlled directional wells from artificial dams in the
overflow lands of the rivers), gaslift and other technologies in the area of gas recovery are expected at SC
"Ukrgasvydobuvannya" from 2003 to 2010 to get extra earnings up to 3.0 bill m3 in comparison to the base
one. As this takes place, some over base output of gas and condensate will provide from 2003 to 2010 extra
net profits of 809.9 mill grn as extra earnings to the budget of the country during this period will come up
to 1237 mill grn at investment expenses of 317 mill grn. The approbation of investment prognosis for a
recovery at Shebelinka field showed that in 2004 the base gas recovery came to 1.698 bill m3 as the factual
one – 2.451 bill m3.

Keywords: gas recovery, condensate recovery, field development, basis recovery, investment prognosis.
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ням нових родовищ в експлуатацію, видобу�
вання газу з них не встигало б компенсувати
природне падіння видобування згідно з за�
проектованими у 70–80�х роках системами
розробки старих родовищ, орієнтованими
(на той час) на єдиний газовий комплекс Ра�
дянського Союзу.

Ситуацію із значним збільшенням видо�
бування газу в Україні може суттєво змінити
лише відкриття одного–трьох середніх або
крупних родовищ із значними запасами газу,
понад 30–50 млрд м3. Тобто кількість відкрит�
тя малих родовищ повинна перейти у якість
(відкриття крупного родовища), враховую�
чи, що ресурси газу в надрах України станов�
лять 6700 млрд м3 [3].

Однак, до того, поки будуть відкриті нові
крупні родовища, підтримування і навіть збіль�
шення видобування газу може здійснюватись
і вже здійснюється за рахунок старих родо�
вищ, залишкові запаси яких у поєднанні з до�
сконалим вивченням стану розробки та пере�
довими технологіями дозволяють на деякий
час підтримати у державі досягнуті об'єми
власного видобування газу.

До основних пріоритетних напрямків у
сфері розвитку видобування газу зі старих
родовищ, які можуть забезпечити збільшен�
ня його видобування слід віднести:
– зниження робочих тисків у свердловинах

низки родовищ шляхом реконструкції
компресорних станцій або подачі газу міс�
цевим споживачам;

– буріння додаткових стволів у діючих
свердловинах або нових експлуатаційних
свердловин;

– похило�спрямоване та горизонтальне бу�
ріння, будівництво насипних дамб у за�
плавах річок з метою вилучення важко�
доступних запасів газу;

– комплексне розроблення групи морських
родовищ в акваторіях Чорного та Азовсь�
кого морів із застосуванням новітніх тех�
нологій;

– впровадження газліфтної експлуатації на
газоконденсатних родовищах та переве�
дення газоконденсатних свердловин на
механізоване видобування газу та кон�
денсату;

– зменшення недіючого фонду експлуата�
ційних свердловин і кількості свердловин,
що перебувають на капітальному ремонті;

– оптимізацію об'єктів розробки родовищ
(укрупнення та розукрупнення експлуа�
таційних об'єктів, додаткова і глибинна
перфорація газоносних пластів);

– впровадження технології розробки наф�
тових облямівок у поєднанні з сайклінґ�
процесом на нафтогазоконденсатних ро�
довищах;

– використання нових різновидів сайклінґ�
процесу (ступінчастий сайклінґ�процес);

– широке використання колтюбінгової тех�
ніки у заходах з інтенсифікації видобу�
вання газу і конденсату та ремонті сверд�
ловин;

– використання азотних установок під час
освоєння та експлуатації свердловин з
високим вмістом конденсату в продукції;

– прискорення відкриття і введення у роз�
робку нових родовищ та покладів, скоро�
чення термінів передачі свердловин в ек�
сплуатацію, особливо високодебітних,
поєднання етапів розвідки та розробки
родовищ.

Актуальним в Україні стало питання ви�
лучення важковидобувних запасів нафти, га�
зу і конденсату. З цією метою було навіть
видано Указ Президента України від 17 черв�
ня 1996 року № 433/96, згідно з яким видо�
бувні підприємства з важковидобувними за�
пасами звільнялися від рентних платежів та
відрахувань на ГРР протягом десяти років за
надбазове видобування вуглеводнів [4]. Зараз
цей Указ відмінено.

Критерії, по яким визначається категорія
запасів родовища, окреслені у Положенні
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про порядок віднесення запасів нафти та газу
до категорії важковидобувних та виснажених.

Із 120 родовищ ДК "Укргазвидобування"
53 родовища слід віднести до важковидобув�
них із залишковими балансовими запасами
газу 246,3 млрд м3, обґрунтовано базові і над�
базові об'єми видобування газу і конденсату,
проведені техніко�економічні розрахунки
ефективності розробки важковидобувних за�
пасів, оцінено величину пільгового оподатку�
вання по роках і додаткові надходження кош�
тів до бюджету України. На рис. 1 наведено
розподіл видобування газу за критеріями з
родовищ ДК "Укргазвидобування" з важко�
видобувними запасами.

Нами було розглянуто два прогнозних ва�
ріанти видобування газу по ДК "Укргазвидо�
бування" до 2010 р. з активізацією розробки
важковидобувних запасів:

1) базовий, який передбачає розробку родо�
вищ згідно з проектами без використан�
ня нових науково�технічних рішень та ін�
вестиційних заходів;

2) перспективний, який включає комплекс
науково�технічних та інвестиційних про�
позицій, наведених вище (спрямованих
на активізацію розробки важковидобув�
них запасів), реалізацію яких вже розпо�
чато в ДК "Укргазвидобування" [1].

Аналіз розробки родовищ та оцінка видо�
бування газу за варіантами 1 і 2 показали, що
основні об'єми надбазового видобування газу
можуть бути отримані із старих та виснаже�
них Шебелинського і Хрестищенської групи
родовищ (Квилуч. газу > 85 %). Для цього прове�
дено реконструкцію Хрестищенської і Черво�
нодонецької дотискних компресорних стан�
цій (ДКС) із забезпеченням вхідного тиску
0,6 МПа. Це дає змогу знизити робочі тиски
свердловин до 0,8 МПа і відповідно збільши�
ти видобування газу.

Наступна група родовищ з важковидо�
бувними запасами може бути віднесена до го�
ловних споруд по підготовці газу "Солоха",
що на Полтавщині, де проводиться зниження
робочих тисків, очисні роботи у газопрово�
дах, планується будівництво нових промис�
лових газопроводів, що забезпечить надбазо�
ві об'єми видобування газу і конденсату.

Родовища з активним водонапірним ре�
жимом потребують водоізоляційних робіт,
уточнення запасів, робіт по видаленню ріди�
ни з вибою свердловин, попередження сольо�
вих відкладів у насосно�компресорних трубах
і міжтрубному просторі, переведень свердло�
вин на вищезалягаючі газоносні горизонти.

Родовища з низькопроникними колекто�
рами потребують більшої кількості експлуа�
таційних свердловин, проведення різних видів
інтенсифікації, гідророзривів пластів, впро�
вадження буріння горизонтальних свердло�
вин.

Рис. 1. Розподіл видобування газу за критеріями з
родовищ ДК "Укргазвидобування" з важковидобув�
ними запасами: 1 – запаси у низькопроникних колек�
торах (менше 0,05 кв. мкм для нафти і менше
0,02 кв. мкм для природного газу); 2 – запаси висна�
жених покладів зі ступенем вироблення початкових
видобувних запасів нафти понад 80 % і природного
газу – понад 85 %; 3 – поклади газу з активним водо�
напірним режимом після вилучення 40 % початкових
балансових запасів газу; 4 – газоконденсатні поклади
з початковим вмістом конденсату у пластовому газі
понад 200 г/м3 після вилучення 40 % початкових ба�
лансових запасів газу; 5 – газоконденсатні поклади з
початковими балансовими запасами газу менше
0,5 млрд м3; 6 – запаси родовищ, розташованих у ме�
жах державних заповідників, заказників та охорон�
них зон

1 – 1 %6 – 32 %

2 – 39 %
3 – 3 %4 – 13 %

5 – 12 %
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Група родовищ із запасами до 0,5 млрд м3

потребує значних питомих затрат коштів, вра�
ховуючи незначні запаси, а також підвищений
ризик з точки зору надійності попадання сверд�
ловинами у малий поклад. Крім того, ця група
родовищ потребує термінового облаштування
(установки комплексної підготовки газу, уста�
новки попередньої підготовки газу, шлейфи).

Група родовищ з питомим вмістом конден�
сату у пластовому газі понад 200 г/м3 при вилу�
ченні 40 % запасів газу потребує спеціальних робіт
(впровадження газліфтної, плунжерної, насосної
експлуатацій) для видалення конденсату з ви�
боїв свердловин. Можливі роботи пов'язані з пе�
репусками сухого газу, які забезпечать збільшен�
ня видобування як конденсату, так і газу.

Для підвищення поточного видобування
газу та кінцевого газовилучення з діючих
крупних виснажених газових родовищ Украї�
ни необхідно було вирішити низку питань по
обводненню, уточненню початкових і залиш�
кових запасів газу. Було підготовлено і опу�
бліковано цикл праць, спрямованих на уточ�
нення запасів газу в умовах обводнення газо�
вих та газоконденсатних покладів, розробле�
но нову універсальну петрофізичну модель
залишкової газонасиченості в умовах обвод�
нення колекторів, яку використано при під�
рахунках запасів газу Шебелинського родо�
вища, за методом падіння пластового тиску, а
також інших родовищ України [5, 6].

де КЗ.Г. – коефіцієнт залишкової газонасиче�
ності; КГ – коефіцієнт початкової газонасиче�
ності; m – коефіцієнт пористості; КПР – про�
никність 10–3 мкм2, мДс.

Петрофізична модель у поєднанні з про�
мислово�геофізичними дослідженнями у ді�
ючих свердловинах забезпечили надійну оцін�
ку об'ємів води, які увійшли у газовий поклад
у процесі розробки, що дозволило підрахува�
ти достовірні, як початкові, так і залишкові,
запаси газу Шебелинського родовища.

На основі прогнозу збільшення запасів
газу Шебелинського родовища на 60 млрд м3

запропоновано шляхи збільшення поточного
видобування газу з Шебелинського ГКР (а
також з Хрестищенської групи родовищ) за
рахунок зниження робочих тисків експлуата�
ційних свердловин до 0,8 МПа. При цьому, що�
річне збільшення видобування газу по Шебе�
линському родовищу за другим (інвестицій�
ним) варіантом у порівнянні з базовим, за�
твердженим ЦКР Мінпаливенерго, склало
від 130 млн м3 у 2002 р. до прогнозованих
858,7 млн м3 у 2010 р. (при переведенні сверд�
ловин на робочий тиск 0,8 МПа) протягом
2005–2010 рр. Підтвердженням дієвості за�
пропонованих рішень є збільшення поточно�
го видобування газу із Шебелинського родо�
вища за рахунок реконструкції Червонодо�
нецької ДКС та подачі газу на місцеві потре�
би, при дослідно�промислових зниженнях
робочих тисків від проектних 1,76 МПа до
1,3 МПа. При цьому, видобування газу
збільшилося у 2003 р. у порівнянні з базовим
на 313 млн м3. Додаткове надбазове видобу�

Таблиця 1. Порівняння базового, інвестиційного та
фактичного варіантів видобування газу з Шебелинсь�
кого родовища за прогнозованими даними у період
2002–2010 рр.
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вання газу за період 2002–2010 рр. складе
7086,9 млн м3, конденсату – 4,263 тис. т. З
таблиці 1 видно, що динаміка інвестиційного
видобування газу підтверджується фактич�
ним його видобуванням у 2002, 2003 і
2004 рр.

У таблиці 2 наведено базовий та інвести�
ційний (з новими технологіями) варіанти
розробки для групи родовищ (Хрестищенсь�
ке, Єфремівське, Мелихівське, Східно�Мед�
ведівське), які працюють на Хрестищенську
ДКС. При цьому інвестиційний варіант роз�
робки має на увазі реконструйовану Хрести�
щенську ДКС з додатковими капітальними
вкладеннями. З таблиці 2 видно, що фактич�
не додаткове видобування газу станом на
2003 р. склало 558 млн м3, а в 2010 р. складе
2207 млн м3.

Аналогічні пропозиції по зниженню ро�
бочих тисків частково впроваджені на групі
Полтавських родовищ (за рахунок зниження
вхідного тиску на КС "Солоха" з 2,3 до
1,2 МПа). Щорічне збільшення видобування
газу з родовищ, з його подачею на КС "Соло�
ха", буде складати 33–100 млн м3 у період
2003–2010 рр.

Додаткове буріння з насипної дамби на
Яблунівському НГКР 17 експлуатаційних
свердловин на газоконденсатні поклади го�
ризонтів В�17 та Т�1 дозволить наростити
щорічне видобування газу з цього родовища
в об'ємах 600–700 млн м3. Всього буде додат�

Таблиця 2. Порівняння базового та інвестиційного
варіантів розробки групи родовищ (Хрестищенсько�
го, Єфремівського, Мелихівського та Східно�Мед�
ведівського), що працюють на Хрестищенську ДКС

Рис. 2. Динаміка видобування газу з горизонтів Т+Д, В�17 Яблунівського НГКР за базовим та інвестиційним
варіантами (з бурінням 17 додаткових свердловин з насипної дамби)

1 – Q базовий, млн м3, 2 – Q надбазовий, млн м3
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ково видобуто 9,0 млрд м3 газу важковидо�
бувних запасів за період 2003–2010 рр. –
4,3 млрд м3. На рис. 2. показано динаміку ви�
добування газу з родовища за базовим та ін�
вестиційним варіантами.

В цілому, за рахунок наведених та інших
інвестиційних проектів, дорозробки родовищ
з важковидобувними запасами, запропонова�
них у працях УкрНДІгазу, виконаних під ке�
рівництвом та за участі авторів, кардинально
змінено перспективу видобування газу і кон�
денсату по ДК "Укргазвидобування" як до
2010 р., так і на більш далеку перспективу.

На рис. 3. наведено базовий та інвестицій�
ний (за рахунок нових технологічних рішень)
варіанти видобування газу в цілому по родо�
вищах ДК "Укргазвидобування" з урахуван�
ням родовищ з важковидобувними запасами.

По суті, враховуючи значні залишкові за�
паси діючих газових та газоконденсатних ро�
довищ, незначну ступінь їх обводнення, об�
ґрунтовано в технологічних документах мож�
ливість підвищення річних об'ємів видобу�
вання газу в ДК "Укргазвидобування" у по�
рівнянні з базовими на 2,5–3,0 млрд м3 до
2010 р. З рис. 3 видно, що видобування газу в
наступних роках за рахунок нових техноло�

гій "піде" іншим шляхом, шляхом підвище�
ного поточного видобування вуглеводнів і
збільшення кінцевого коефіцієнта вуглевод�
невилучення з газових та газоконденсатних
родовищ України.

Збільшення видобування вуглеводнів з
родовищ, віднесених до категорії важковидо�
бувних, в цілому по ДК "Укргазвидобування"
потребує додаткових капітальних вкладень.
Лише по запропонованих науково�технічних
рішеннях вони складуть 494064,3 млн грн, а
на сьогоднішній день вже склали понад
300 млн грн.

Показники економічної ефективності від
додаткового видобування газу і конденсату,
за рахунок нових технологій, для Шебе�
линського та Хрестищенської групи родо�
вищ, а також Яблунівського НГКР наведено
у таблицях 3 і 4.

З таблиць 3 і 4 видно, що в цілому інвес�
тиційні варіанти розробки родовищ вигідно
відрізняються від базових. При додаткових
капітальних затратах у 317 млн грн до 2010 р.
із зазначених родовищ додатково буде отри�
мано газу – 13,5 млрд м3, конденсату –
522 тис. т. При цьому додатковий чистий при�
буток складе – 809,9 млн грн, а додаткові

Рис. 3. Базовий та інвестиційний варіанти видобування газу по родовищах ДК "Укргазвидобування": 1 – базо�
вий варіант; 2 – інвестиційний варіант

1

2
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надходження до бюджету держави складуть
1237 млн грн. Аналогічні позитивні техніко�
економічні показники характеризують впро�
вадження й інших нових технологій на дію�
чих родовищах ДК "Укргазвидобування" [7].

Таким чином, газова промисловість Ук�
раїни є ефективним полем для впровадження
нових інвестиційних технологій на основі пе�
редових науково�технічних рішень з гаранто�
ваними позитивними техніко�економічними
показниками.

Запропоновані науково�технічні рішення
по збільшенню поточного видобування газу,
підвищенню кінцевого коефіцієнта вуглевод�
невилучення, запропоновані у працях авто�
рів і частково реалізовані на газовидобувних
підприємствах, забезпечують суттєве підви�
щення ефективності розробки газових та га�
зоконденсатних родовищ України і зміцню�
ють енергетичну безпеку держави.
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