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ВИЯВЛЕННЯ НОВИХ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ

З ПОКЛАДАМИ В ПІЩАНИХ КОЛЕКТОРАХ РІЗНОГО ГЕНЕЗИСУ

Доведено, що літологічні, геохімічні та промислово-геофізичні дані, отримані при бурінні свердловин, дають мож-
ливість фаціальної діагностики осадових комплексів. Вперше обґрунтовано безпосередній зв’язок фаціально обу-
мовленого морфогенетичного типу піщаних тіл з багатошаровою моделлю природного вуглеводневого резервуару. 
Наведено результати зонального та локального прогнозу вуглеводневих покладів в піщаних тілах ниж ньо ка м’я-
новугільних нафтогазоносних комплексів в межах окремих районів Дніпрóвсько-Донéцької западини.

К л ю ч о в і  с л о в а: нафтогазоносність, піщані тіла, кластерні угруповання.

За нашими даними, принаймні половина по-
тенційних ресурсів вуглеводнів (ВВ) у надрах 
України залишається нерозвіданими [1, 2]. 
Усього з українських надр вилучено близько 
360 млн. т рідких (нафта, конденсат) та орієн-
товно 1,8 трлн. м3 газоподібних (вільний газ) 
ВВ. За оцінками фахівців Чернігівського та 
Львівського відділень УкрДГРІ разом (~2,16 
млрд. т ум. пал.) це становить приблизно чверть 
початкових ресурсів. Нерозвідані ресурси ВВ 
(за категоріями С3 + D) у трьох регіонах Украї-
ни сумарно становлять близько 5,5 млрд. т. 
умовного палива (ум. пал). На Східний регіон 
припадає 42; на Західний — 23,5; на Південний — 
34,5 % цієї величини. Як уже відзначалося 
[1], ці цифри треба розглядати як мінімальні 
показники вуглеводневого потенціалу надр, 
який характеризується склад ною структурою, 
що і визначає низку напрямків геологорозві-
дувальних робіт (ГРР) на природні ВВ. Серед 
них важливе місце займають пошуки та роз-
відка покладів, пов’я заних з різними за мор-
фологією та розмірами колекторів. Останні 

складені уламковими породами: від ритмітів 
(порід мікро- та тонкого шарування) і алев ро-
літів до конгломератів.

З огляду на вищесказане Президія НАН Ук-
раїни доручила Інституту геологічних наук 
НАНУ виконання інноваційного проекту «Ви-
явлення нових родовищ вуглеводнів з покла-
дами в піщаних колекторах різного генезису» 
на підставі розпорядження № 129 від 25.02.11. 
Інноваційний проект слід розглядати як поча-
ток сучасного етапу досліджень, основна мета 
яких полягає у прогнозі нових покладів ВВ, 
по в’язаних з піщаними тілами (ПТ). Для до-
сягнення мети необхідно вирішити низку кон-
кретних задач:

 розробка загальних принципів методології 
прогнозу ПТ і пов’язаних з ними різноманіт-
них морфогенетичних типів пасток;

 визначення найбільш перспективних щодо 
покладів в літологостратиграфічних-ком бі-
но ваних (ЛСК) пастках поліфаціальних те-
ригенних комплексів в нафтогазоносних ре-
гіонах України;

 виділення окремих районів, найбільш спри-
ятливих за геологічними умовами нафтога-
зонакопичення та достатньо вивчених у гео-
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ло го-геофізичному, седиментаційно-па лео-
ге ог рафічному, літологічному і петрофізич-
ному відношеннях, як полігонів для розроб-
ки ефективної технології пошуків, розвідки 
і освоєння покладів ВВ в ПТ різного генезису.
Актуальність проблеми полягає в розробці 

методичного підходу до пошуків покладів ВВ 
в складнопобудованих об’єктах, якими є ЛСК-
пастки.

МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

ПОШУКУ ПОКЛАДІВ ВВ

Проблему адекватного седиментаційно-ге не-
тичного моделювання параметрів пошуку ПТ 
варто вирішувати на основі підбору таких се-
диментаційно-генетичних параметрів, що не-
залежно один від одного характеризують різні 
фаціально-інформативні показники генетич-
них типів відкладів (ГТВ). Тому вирішувати 
зазначену проблему слід одночасно різними 
шляхами:

1) залучаючи дані щодо еталонних розрізів з 
досить достовірними літолого-фаціальними 
колонками, складеними за даними вивчення 
представницького кернового матеріалу;

2) використовуючи комплекс взаємодопов-
нюючих промислово-геофізичних показників 
(у першу чергу ПС і ГК);

3) враховуючи деякі геохімічні показники 
(насамперед, вміст В, Sr, Ba у самому ПТ і вмі-
щуючих глинистих та карбонатних відкладах);

4) використовуючи дані з фаціальної при-
роди суміжних літом різного складу.

На практиці, при моделюванні параметрів 
ПТ внаслідок малої кількості камінного мате-
ріалу з свердловин та майже повної відсутнос-
ті відслонень великого значення набуває ви-
користання геофізичних методів дослідження 
басейнів седиментації, таких, як метод визна-
чення фацій за електрометричними моделями. 
Останній зводиться до встановлення подіб-
ності аномалій (графічних образів кривих ПС 
та ГК), що виявляються на електрометричних 
розрізах свердловин з еталонними електроме-
тричними моделями фацій (рисунок).

Для розуміння того, як поширюються у по-
родному просторі групи фацій відносно струк-
турних позицій тектонічних форм різного ран гу, 
варто звернутись до сейсморозвідувальних до-
сліджень. Визначення різних за формою, мор-
фологією та розмірами літом сейсмічних моде-
лей також зводиться до встановлення подібності 
сейсмічних образів, що виявляються на сейсміч-
них розрізах з еталонними сейсмічними моделя-
ми похованих осадових тіл (див. рисунок).

Сукупність згаданих методів дає можливість 
у більшості випадків практично безпомилково 
виділити піщані різновиди в розрізі осадових 
відкладів і таким чином закартувати параме-
три піскуватості для створення основи зональ-
ного та локального прогнозу кластерів нафтога-
зоносних ПТ. Однак піскуватість є необхідною, 
але не достатньою умовою прогнозування більш 
складних, ніж антиклінальні, ЛСК-пасток ВВ. 
Велике значення при прогнозуванні мають 
фактори формування ПТ.

У роботах, присвячених морфогенетичній 
типізації ПТ і розробці критеріїв пов’язаних з 
ними пасток нафти і газу ця проблема зазви-
чай розглядається однобічно, суто з седи мен-
таційно-фаціальних засад. Але поряд з цим ду-
же важливу роль у формуванні ПТ відіграють 
літогеодинамічні фактори [3]. Вони суттєво 
впливають на форму, будову, фаціальні пара-
генези, умови залягання і закономірності на-
фтогазоносності русел, барів та інших «архе-
типових» ПТ, особливо на розміщення та кон-
центрування їх кластерів, включаючи вузлові 
піщані акумулятивні тіла (ВПАТ). Для деяких 
же генетичних типів (турбідити та глибоко-
водні конуси, контурити, підводні зсуви тощо) 
саме конседиментаційний геодинамічний ре-
жим є вирішальним фактором формування. 
Отже, ПТ треба розглядати як: а) палеогео-
морфологічні категорії; б) окремі акумулятив-
ні форми певних ГТВ (у розумінні О.П. Павло-
ва та Є.В. Шанцера); в) літогеодинамічні типи 
відкладів [4].

В цілому фаціальний ряд ПТ — алювіальні 
(русла, прируслові вали), наземно-дельтові (про-
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Основні морфогенетичні типи нафтогазоносних теригенних тіл (за О.Ю. Лукіним)
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токи та прируслові вали), піщані острови, «па-
ль цеподібні бари» (bar-fingers), підводно-де ль-
тові (покривні піщані відклади дельтового об-
рамлення, гирлові бари, конуси виносу), при-
бе режно-морські позадельтові (пляжі, бар’єрні 
та інші прибережні бари, тамболо, ПТ уздовж 
берегових течій), шельфові (піщані та алеври-
тові вали приливних течій), депресійні (турбі-
дити та конуси їх виносу, контурити, підводні 
зсуви — значною мірою відображує зональ-
ність розповсюдження ЛСК-пасток), що від-
по відає зростанню палеоглибин седиментацій-
ного басейну.

Нафтогазоносні ПТ надр України мають 
влас тивості усього вказаного фаціального ря-
ду. Але ступінь нафтогазогеологічної і седи-
ментологічної вивченості різних регіонів та їх 
сегментів варіює в дуже великих межах. Тому 
з метою підготовки геолого-геофізичної осно-
ви для створення методики визначення зон 
концентрування пасток в ПТ і виділення в їх 
межах прогнозно-пошукових об’єктів опорни-
ми полігонами нами були обрані ниж ньо ка-
м’я новугільні нафтогазові комплекси (НГК) в 
певних районах Дніпровсько-Донецькоі запа-
дини (ДДЗ). Місця розташування опорних 
полігонів характеризуються широкими фор-
маційними (практично весь діапазон геофор-
мацій і фацій), стратиграфічними (докембрій — 
юра) глибинними (0,5—6,5 км) та фазово-гео-
хі мічними (від «сухих» метанових газів до 
вуг леводневих систем критичного стану, від 
конденсатів до важких нафт і бітумів) діапазо-
нами нафтогазоносності. Водночас вони нале-
жать до найбільш геологічно вивченого наф-
то газоносного регіону земної кулі.

НАЙПЕРСПЕКТИВНІШІ МОРФОГЕНЕТИЧНІ

ТИПИ ЛСК-ПАСТОК В ТЕРИГЕННИХ ФОРМАЦІЯХ

Практика пошуків нафтових і газових по-
кладів в ЛСК-пастках свідчить, що останні 
контролюються певними генетичними типами 
зон (ареалів, ділянок) виклинювання колекто-
рів. Тектонічні особливості ДДЗ (складний 
рельєф ерозійно-тектонічної поверхні докемб-

рійського фундаменту, інтенсивна соляна тек-
тоніка, різноманіття локальних структур і фак-
торів тектонічного екранування) сприяли різ-
номанітності форм комбінування.

Для серпухівського і верхньовізейського (ок-
ського) (XII і XI м.-ф. г.) комплексів основні 
перспективи нафтогазоносності пов’язані з різ-
номанітними мілководно- і прибережно-мор-
сь кими, авандельтовими акумулятивними ПТ. 
Трансгресивні піщані відклади представлені 
малопотужними, добре витриманими пласта-
ми, ускладненими різноманітними акумуля-
тивними формами, власне акумулятивними 
ті лами (бар’єрні і узбережні бари та пляжі). 
Регресивні піщані відклади представлені як 
пластовими, так і лінзовидними акумулятив-
ними тілами, різноманітними за морфологією. 
Характерна переривчаста (лусковидна, будин-
коподібна) побудова регресивних пачок, рід-
ше — добре витримана стрічкоподібна зона, 
що маркірує древні узбережні лінії. Відміннос-
ті між трансгресивними і регресивними мор-
ськими теригенними відкладами знаходять своє 
відображення в закономірностях розподілу скуп-
чень ВВ у розрізі, включаючи фазово-гео хі-
мічну їх диференціацію, запаси і кількість по-
кладів нафти, конденсату і газу.

Для верхньовізейського і верхньотульсько-
го (ХІІа м.-ф.г.) комплексів основні перспек-
тиви слід пов’язувати як з акумулятивними 
ПТ вищевказаних типів, так і з літолого-стра-
тиграфічними пастками, утвореними різними 
типами виклинювання пісковиків.

У турнейському і нижньовізейському тери-
генних комплексах, що характеризуються ве-
ликою роллю алювіально-наземнодельтових 
седиментацій, виклинювання яких пов’язані з 
різноманітними типами пасток.

Надзвичайно перспективним типом пасток 
в теригенних комплексах нижнього карбону  
(а також верхнього девону) є ВПАТ [5]. З ни-
ми пов’язані великі внутрішньочохольні струк-
тури, які здатні контролювати великі промис-
лові скупчення ВВ і на відміну від елементар-
них ПТ можуть картуватися сейсморозвідкою. 
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Усі вони формуються внаслідок осадження 
уламкового матеріалу під час розтікання пото-
ку (річки, дельтової протоки, течії та ін.) при 
впаданні його у «відстійний» басейн (лагуну, 
море, западину морського дна, ділянку розши-
рення депресійної зони та ін.). Така палеогі-
дрологічна спільність цих різноманітних за 
літолого-фаціальною приналежністю тіл обу-
мовлює значну схожість їх за морфологією і 
структурно-текстурними особливостями.

Нафтогазоносність усіх вищевказаних седи-
ментаційно-палеогеоморфологічних форм до-
ведена у межах різноманітних локальних струк-
тур. Що стосується неантиклінальних умов, 
то промислова нафтогазонасиченість відповід-
них пасток поки що встановлена лише для де-
яких з них.

ЗОНАЛЬНИЙ ТА ЛОКАЛЬНИЙ ПРОГНОЗИ

НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ТЕРИГЕННИХ 

НИЖНЬОКАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ВІДКЛАДІВ У МЕЖАХ 

НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНИХ РАЙОНІВ ДДЗ

І ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПОШУКОВИХ 

ОБ’ЄКТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПІЩАНИМИ ТІЛАМИ

Турнейський теригенний НГК

Палеотектонічні (розподіл загальних потуж-
ностей) і седиментаційні особливості цього 
НГК узгоджуються з літолого-фаціальними і 
зонально-палеогеографічними особливостями 
турнейських відкладів. Максимальні потуж-
ності турнейського НГК встановлені бурінням 
на обрамленні найбільш зануреної області 
центральної частини ДДЗ (Рудівській (св. 6) і 
Кільцівській (св. 101) площі). За сейсмогеоло-
гічними даними в межах моноклінальних схи-
лів приосьового грабену зосереджені ареали 
найбільших товщин турнейських відкладів. 
Мінімальні (до 50—150 м) товщини НГК спо-
стерігаються в північно-західній частині і в 
південній прибортовій зоні ДДЗ. На захід від 
поперечної Ічнянської структурної зони і на 
основній частині північного борту турнейські 
відклади відсутні у зв’язку з низкою подаль-
ших регіональних розмивів (передвізейський, 
передтульський, передокський перерви).

Розподіл відсоткової піскуватості, що варі-
ює від 80—100 до 0—20 %, контролюється спів-
відношенням алювіально-дельтової, прибереж-
но- та депресійно-морської седиментацій. Мак-
симальна піскуватість турнейського НГК у 
відсотках притаманна східному сегменту пів-
денної прибортової зони, де на Левенцівській, 
Голубівській, Решетилівській площах вона ся-
гає 80—90 %. Підвищені (60—90 %) значення 
цього параметра відзначені також на окремих 
ділянках північної прибортової зони — як на 
крайньому сході (Коломійчихінська — 100 % 
піскуватості), так і в інших місцях (Тимофіїв-
ська, Великобубнівська та ін. — до 80—90 %).

Кількість піщаних пластів, що визначається 
складним характером взаємодії седи мен та цій-
но-палеогеографічного та структурно-текто-
ніч ного факторів, варіює від 0 (більша частина 
північного борту, окремі ділянки південного 
борту — Рейзерівська, Остапівсько-Біло цер-
ківська, Крячківська, Чемерська площі, а та-
кож окремі «лакуни» в межах грабену — Хар-
ківцівська 16, Більська 470 та ін.) до 8—10 і 
більше. Так, на Сагайдацькій площі кількість 
турнейських пісковиків сягає 18, на Пролетар-
ській — 12, на Слобідській, Софіївській, Горо-
біївській та ін. — 8—10 пластів.

Найбільш інформативною для визначення 
палеорусел, палеодельт і зон пляжево-барового 
опадонакопичення є сумарна потужність піс-
ковиків [6]. Зокрема, її максимуми для тур-
нейського НГК (до 120—140 м — на Михайлів-
ській, Решетилівській, Логовиківській, Васи-
лівській, Журавківській та ін. площах) співпа-
дають з лопатевими палеодельтами на низці 
ділянок в межах південної та північної при-
бортових зон, а також на північному заході 
ДДЗ. Складний характер взаємодії седимен та-
ційно-палеогеографічних факторів транспор-
тування і розподілу уламкового матеріалу із 
системою палеопіднять та палеодепресій в 
межах басейну осадконакопичення сприяв фор-
муванню великої кількості ВПАТ [4, 3]. Вони 
створюють певні угрупування, наявність яких 
дає можливість визначити низку перспективних 
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ділянок. Нижче наведено перелік цих ділянок1 
та кількість об’єктів у них: Північно-Ада мів сь-
ко-Шаповалівська — 2 об’єкти; Пліс ків сько-
Ні конівська — 6; Монастирищенсько-Мі ль ків-
ська — 11; Мошківсько-Озерянська — 12; Ма-
кії всько-Мехедівсько-Скоробогатьківська — 16; 
Скороходівсько-Василівська — 13; Плуж ни ків-
сь ко-Панасівська — 12; Шатравінсько-Ва лю хів-
сько-Рудівська — 10; Ярівсько-Матяшівська — 
13; Колайдинцівсько-Ісачківська — 7; Тищен ків-
сь ко-Мачуська — 14; Чапаївсько-Орчиківська — 
13; Гавришівсько-Богатойсько-Орельська — 9; 
Римарівсько-Новотроїцька — 8; Качанівсько-
Козіївська — 11.

Таким чином, для турнейського НГК визна-
чено 15 ділянок першочергових досліджень, в 
межах яких визначено 157 прогнозно-по шу-
кових об’єктів.

Єлхівсько-Радаївсько-Бобриківський

(C
1
v

1

1) НГК

Літолого-фаціальна характеристика цього 
НГК свідчить про широкий діапазон умов осад-
конакопичення — від алювіальних до деп ре-
сій но-морських. Максимальні потужності в ок-
ремих свердловинах сягають 250—400 м (Но-
вомиколаївська, Чапаївська, Біличівська, Дов-
жиківська та ін.), а за сейсмогеологічними да-
ними перевищують 500—600 м в центральній 
частині ДДЗ. На моноклінальних схилах Во-
ронезького масиву та Українського щита, а та-
кож в межах Чернігівсько-Брагінського вис-
ту пу (Лоївсько-Брагінської сідловини) і пів ніч-
ного заходу ДДЗ розпад цих відкладів кон т-
ролюється ерозійним палеорельєфом, завдяки 
чому їх потужність варіює від 0 до 150—200 м, 
а параметри піскуватості визначаються зна-
чною мінливістю. Максимальний відсотковий 
вміст пісковиків (80—100 %) зосереджений в 
палеоруслах, а також наземно-дельтових про-
токах та гирлових барах. Це Шейківська, Пів-
ден но-Граківська, Братешківська, Сорочинсь-

1 Графічні матеріали з прив’язкою певних прогнозних мо-
делей конкретних пошукових об’єктів в статті не на во-
дяться, оскільки це є комерційною таємницею.

ка, Житна, Ладинська та низка інших площ в 
різних тектонічних зонах регіону. На деяких 
площах, що тяжіють до моноклінальних схи-
лів центрального грабену (Катеринівська, Ма-
тяшівська, Волошківська, Голотовщанська та 
ін.), вмісти пісковиків знижується до 10 % і 
менше.

Ізолінії сумарної потужності пісковиків в 
цілому задовільно окреслюють ділянки палео-
русел і палеодолин, сягаючи на деяких площах 
до 50—80 м (Хортицька, Бабчинська, Монас-
тирищінська, Довжиківська та ін.), а місцями 
до 200 м (Чапаївська площа). Зниження цього 
параметра до 10 м і нижче (Іскрівська, Ново-
троїцька, Матяшівська, Великобубнівська, Бе-
рестівська, Калиновицька та ін.) пов’язане з 
міжрусловими ділянками і зонами депресій-
ної седиментації. Кількість піщаних пластів 
варіює від 0—1 (Дружелюбівська, Бірюзівська, 
Богатойська, Качалівська, Новомиколаївська, 
Радченківська, Дащенківська, Щурівська, Ро-
менська, Вертіївська та ін.) до 6—8 (Велико-
бубнівська, Журавківська, Мринська) і 10—12 
(Довжиківська, Кібінцівська, Руденківська та 
ін.). Природні угрупування ВПАТ дозволили 
обмежити такі перспективні ділянки з прог но-
зно-пошуковими об’єктами: Дмит ріївсько-Ро-
мен ська — 14 об’єктів; Софіївсько-Пере ко пі в-
ська — 15; Прилуцько-Східно-Озерянська — 9; 
Світлично-Логовиківська — 7; Яблунівсько-
Тишківська — 9; Тимофіївсько-Качанівська — 
6; Рибальсько-Бугруватівсько-Козіївська — 9; 
Шкурупіївсько-Решетняківська — 5; Солон-
ців сько-Кремянівська — 10; Личківсько-За тиш-
нянська — 5.

Таким чином, для радаївсько-бобриківського 
(C1v1

1) НГК визначено всього 10 першочерго-
вих ділянок, в яких зосереджено 89 прогнозно-
пошукових об’єктів.

Верхньотульський (C
1
v

2

1) НГК

Цей НГК, що відповідає XII м.-ф. г., нале-
жить до найбільш визначних за своїми розві-
даними запасами і прогнозними ресурсами. 
Його максимальні потужності (500—600 м) 
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розкриті свердловинами на площах централь-
ної частині ДДЗ, сягаючи за сейсмогеологіч-
ними даними 800—900 м на її приосьових ді-
лянках. На виступах фундаменту, окремих ло-
кальних структурах і на прирозломних ділян-
ках прибортових зон потужність їх зменшу-
ється до 50 м — до повного виклинювання на 
бортах та деяких виступах в межах грабену. 
Слід відмітити, що і для даного НГК відно-
шення між палеотектонічними (загальні по-
тужності, тектонічна позиція відносно осно-
вних тектонічних структур різного порядку) і 
седиментаційно-палеогеографічними показ-
никами мають складний неоднозначний ха-
рактер. Це зокрема проявляється в неспівпа-
дінні  ділянок з екстремальними значеннями 
різних показників піскуватості.

Ділянки максимальної (70—100 %) піскува-
тості визначені на Радянській, Великобога-
чанській, Зачепілівській, Панасівській, Горо-
біївській, Радченківській площах. Водночас на 
таких площах, як Байракська, Валюхівська, 
Виноградівська, Решетилівська, Августівська, 
Баранихінська, Біличівська та ін. спостеріга-
ється скорочення відсоткового вмісту піско-
виків до 20—10 %. Максимальні сумарні по-
тужності пісковиків (100—120 м) встановлені 
на Сорочинській, Перевозівській, Харківців-
ській, Янтарній та інших площах, а мінімальні 
(до 10 м) — на Крем’янківській, Сагайдацькій, 
Михайлівській, Ясенівській, Високопольсь кій, 
Липоводолинській, Шумській та ін. На Пере-
возівській, Кошевойській, Олішнянській, Ян-
тарній, Самойлівській, Зорківській та деяких 
інших площах кількість ПТ сягає 7—10 і на-
віть 15 (мінімальні — до 1—2 — визначені на 
Римарівській, Кремянківській, Гоголівській, 
Шку рупіївській та ін.).

ВПАТ та інші прогнозно-пошукові об’єкти 
групуються в такі перспективні ділянки: Кра-
пивнянсько-Західно-Августівська — 4 об’єкти; 
Мартинівсько-Тростянецька — 6; Прилуцько-
Озерянська — 5; Матлахівсько-Валюхівська — 
7; Рубансько-Панасівська — 2; Олексинсько-
Краснознаменська — 7; Савинківсько-Зо ло ти-

хінська — 3; Свиридівсько-Рудівсько-Свис-
туньківська — 7; Мехедівсько-Біличівська — 2; 
Ісківцівсько-Ярівська — 3; Римарівсько-Но во-
т роїцька — 3; Краснозаярсько-Бельська — 7; 
Чер нечинсько-Радянсько-Рибальська — 16; 
Піо нерсько-Котелівська — 3; Качалівсько-Са-
ха лінська — 3; Скворцівсько-Караванівська — 
4; Солохівсько-Опішнянська — 2; Яреськівсько-
Родніково-Мачуська — 5; Лимансько-Горо б-
ці в ська — 3; Чапаївсько-Руденківсько-Гу па-
лівська — 7; Виноградівсько-Перещепинська — 
6; Мажарівсько-Шандрівсько-Орельська — 4; 
Островерхівсько-Безлюдівська — 2; Коробоч-
кін сько-Лебяжинська — 2; Білозерсько-Пів-
ден но-Граківська — 2; Шевченківсько-Іскрів сь-
ка — 2; Дружелюбівсько-Шейківська — 3.

Таким чином, для даного НГК в межах регі-
ону виділено 27 ділянок, що містять 120 прог-
нозно-пошукових об’єктів. Це суттєво більше, 
ніж для інших комплексів нижнього карбону, 
що підтверджує вищесказане про певні пер-
спективи верхньотульського (C1v2

1, ХІІа м.-ф. 
г.) НГК.

Верхньовізейський (окський) НГК

Фаціально-циклічний характер будови цьо-
го комплексу в сукупності з максимальним для 
нижньокам’яновугільних стратонів ДДЗ фаці-
альним діапазоном обумовлює найбільшу, по-
рівняно з іншими НГК, кількість ПТ. Його за-
гальна потужність в приосьовій зоні ДДЗ, згід-
но з сейсмогеологічними даними, сягає 1500—
2000 м, а можливо і більше. Максимальні по-
тужності за даними буріння (900—1200 м) 
встановлені на Близнюківській, Затишнян-
ській, Шандрівській, Бучківській, Суходолів-
ській, Бакумівській та інших площах у межах 
південного моноклінального схилу приосьово-
го грабену. У межах останнього відклади цього 
комплексу розкриті глибоким бурінням на по-
вну потужність лише в Срібнянській депресії, 
де його потужності сягають 400—700 м (Савин-
ківська, Синяковщинська та ін.).

На відміну від комплексів, що залягають 
нижче, цей НГК користується більш широким 
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поширенням, перекриваючи на значних тери-
торіях моноклінальні схили Воронезького ма-
сиву і Українського щита, а також усі виступи 
фундаменту в грабені. Але параметри піскува-
тості, як і в нижчезалягаючих комплексах, ва-
ріюють в дуже широких межах. Так, відсотко-
вий вміст пісковиків сягає від 40—60 % (Рей-
зерівська, Кобеляцька, Іскрівська, Лугівська, 
Бахмацька, Максаківська, Ковпитівська та ін.) 
до 10 % і менше (Кримська, Кармазинівська, 
Коробочкинська, Високопольська, Новомико-
лаївська, Хорольська, Краснозаводська, Клюш-
ніківська, Борківська, Чемерська та ін.).

Ізолінії сумарної потужності пісковиків до-
сить чітко окреслюють зони інтенсивного фор-
му вання морських акумулятивних тіл, а також 
лагуново-затокових і депресійно-мор сь ких гли-
нистих фацій. Потужність сягає максимуму 
(40—60 м) на Остапівсько-Бі ло цер ківській, 
Рейзерівській, Кобеляцькій, Ковпитівській, Ло-
синівській, Лугівській, Максаківській, Бахма-
цькій та інших площах, в той час як на Ново-
троїцькій, Більській, Вільшанській, Безлюдів-
ській, Вертіївській, Чемерській, Борківсь кій, 
Логовиківській, Гурбінцівській знижується до 
10 м і менше.

Максимальна кількість піщаних пластів (15—
20) визначена на Близнецівській, Островер-
хівській, Сахалінській, Бугруватівській, Цим-
балівській, Золотихінській, Ніконівській, Свис-
туньківській, Салогубівській та інших площах. 
Відповідно до закартованих ареалів підвище-
ної піскуватості визначені такі перспективні 
ділянки з ВПАТ, гирловими і прибережними 
барами: Великозагорівсько-Осинівська — 2 
об’єкти; Софіївсько-Ярошівсько-Трос тя не ць-
ка — 8; Турутінсько-Плужниківська — 5; Ско-
роходівсько-Герасимівська — 8; Слобідсько-Ли-
поводолинська — 8; Олексинсько-Ві льнів сь-
ка — 5; Русанівсько-Римарівська — 5; Тимо-
фії в сь ко-Качанівська — 6; Комишнянсько-Се-
ми ренківська — 4; Сорочинсько-Матяшівська — 3; 
Решетилівсько-Горобіївська — 5; Про ко пен-
ківсько-Радянська — 4; Бугруватівсько-Са ха-
лінська — 12; Бельсько-Кисівська — 6; Скво р-

цівсько-Караванівська — 4; Харківсько-Без-
людівська — 1; Островерхівсько-Платівська — 
2; Коробочкінсько-Південно-Граківська — 3; 
Іскрівсько-Максальська — 2; Мажарівсько-
Орі льська — 3.

Всього для даного НГК виділено 20 ділянок, 
в межах яких визначено 95 прогнозно-по шу-
кових об’єктів.

НИЖНЬОСЕРПУХІВСЬКИЙ НГК

За своїм літолого-фаціальним складом цей 
комплекс характеризується чіткою асиметрією 
латерального розподілу пісковиків, максима-
льний вміст яких тяжіє до південної прибор-
тової зони. У північних частинах ДДЗ перева-
жають глинисті відклади, а на північних око-
лицях Донбасу — шельфові карбонати. Ця лі-
толого-фаціальна асиметрія закономірно уз год-
жується з асиметричним розподілом зага ль них 
потужностей, що варіюють від 800—1000 м в 
південній прибортовій зоні і на південному мо-
ноклінальному схилі приосьового грабену (Ру-
денківська, Мажарівська та ін.), 300—500 м — 
на території Срібнянської та Жданівської де-
пресій (Свистуньківська, Краснозаводська та 
ін.) до 20—30 м і менше — на крайньому пів-
нічному заході (Ушнянська, Гуньківська, Кряч-
ківська та ін.) і північному сході (Карайкозів-
ська, Дружелюбівська та ін.) ДДЗ.

Враховуючи складний характер співвідно-
шення палеотектонічних і седиментаційно-
палеогеографічних факторів, слід підкреслити 
неоднорідність показників піскуватості. Міні-
мальна (0—10 %) піскуватість визначена на Ан-
дріяшівській, Дащенківській, Граківській, Дру-
желюбівській та інших площах. Максимальні 
піщані потужності пісковиків (до 150—200 м) 
спостерігаються на південному монокліналь-
ному схилі приосьового грабену (Оре льська, 
Шандрівська, Руденківська та ін.) в його цен-
тральній частині (Опішнянська та ін.). На Гу-
палівській, Кобеляцькій, Кремянківській, Ли-
манській, Нурівській, Андріяшівській, Дащен-
ківській, Кулешівській та інших площах цей 
показник зменшується до 10 м, а в східно-



37ISSN 1815-2066. Наука та інновації. T. 9, № 3, 2013

Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України

північних частинах регіону — до 0. Найбільш 
чітким латеральним розподілом характеризу-
ється такий показник піскуватості, як кількість 
піщаних пластів. Зона їх максимальних значень 
(10—13) приурочена до смуги переходу від під-
вищеної прибортової зони до приосьового гра-
бена (Руденківська, Гавришівська, Орельська, 
Ряськівська, Котівська та ін. площі).

Значне поширення фацій піщаних відкладів 
дельтових проток у сполученні з певними па-
леотектонічними умовами (конседиментацій-
не зростання великої кількості локальних 
структур) сприяло формуванню низки ВПАТ, 
розподіл яких має дуже нерівномірний харак-
тер. Відповідно до їх просторових угрупувань 
визначені такі перспективні ділянки з розта-
шуванням прогнозно-пошукових об’єктів: Ярів-
сько-Гоголівська — 23 об’єкти; Окопівсько-
Са гайдацька — 13; Шкурупіївсько-Решет ня-
ківська — 13; Руденківсько-Ряськівська — 15; 
Суходолівсько-Катеринівська — 22; Гаври шів-
сько-Іллічівська — 8; Бугруватівсько-Нариж-
нян ська — 14; Сухівсько-Кисівська — 14; Че-
ре мушнянсько-Безлюдівсько-Білозерська — 8.

Таким чином, для нижньосерпухівського 
НГК визначено 9 ділянок, де зосереджено 130 
об’єктів.

ВЕРХНЬОСЕРПУХІВСЬКИЙ НГК

Циклічна будова цього комплексу і широ-
кий фаціальний діапазон його відкладів взага-
лі та уламкових порід зокрема обумовили по-
рівняно високу кількість ПТ. Область його по-
ширення суттєво скорочена порівняно з верх-
ньовізейськими (окськими) відкладами завдя-
ки передбашкирському розмиву. Його загальна 
потужність сягає 800—1000 м в приосьовій 
зоні грабена (Матвіївська, Кочубіївська, Опіш-
нянська та ін. площі) і на його південному мо-
ноклінальному схилі (Радченківська, Семен-
цівська, Абазівська, Байрацька, Суходолівсь-
ка, Октябрська, Шандрівська та ін.). На край-
ньому північному заході ДДЗ та на її бортах 
потужність скорочується до 50 м і менше. Крім 
того, суттєве (до 20—50 м) скорочення потуж-

ностей верхньосерпухівського НГК спостері-
гається на деяких локальних структурах, що 
характеризуються проявами інтенсивної кон-
седиментаційної соляної тектоніки (Рибаль-
ська, Валюхівська та ін.). Останній фактор 
дуже інтенсивно впливає на розподіл піскува-
тості, що  разом з регіональними і зональними 
закономірностями має багато локальних уск-
ладнень. Це в першу чергу стосується відсо-
ткового вмісту піскуватості. Найбільші сумар-
ні потужності піщаних пластів (до 150—200 м) 
визначені на Шевченківській, Іскрівській, Ко-
чубіївській, Матвіївській площах. На низці 
площ, розташованих переважно в прирозлом-
ній частині північної прибортової зони і на 
північному борті (Старопокрівська, Бутівська, 
Турутінська та ін.), а також в інших тектоніч-
них зонах (Плужниківська, Окопівська, Сту-
паківська та ін.) цей показник зменшується до 
10—0 м. Дуже складний характер розподілу 
кількості піщаних пластів: на Зміївській, Ко-
робочкінській, Нарижнянській, Опішнянсь-
кій, Радченківській, Чижівській, Осипівській 
та інших площах, розташованих в різних тек-
тонічних зонах, цей показник сягає 15—20, 
тоді як на Турівській, Краснооскольській, Бе-
рестовецькій, Великозагорівській, Кошелів-
ській, Горобіївській та інших площах він зни-
жується до 1—0.

Складний характер просторового розподі-
лу піскуватості відбивається у низці угрупо-
вань ВПАТ, з картуванням яких пов’язані вка-
зані нижче перспективні ділянки, де розташо-
вані прогнозно-пошукові об’єкти: Серед ня-
ків сько-Панасівсько-Римарівська — 12 об’єк тів; 
Ярів сько-Свистуньківсько-Перевозівсько-
Ко ми ш ня нська — 12; Матяшівсько-Се ми ре н-
ків сь ко-Матвіївсько-Байрацька — 18; Кібі н-
цівсько-Ти щенківська — 11; Родниківсько-
Абазівсько-Октябрська — 24; Шку ру піївсько-
Решетняківська — 12; Руденківсько-Пе ре ще-
пинська — 19; Бучків сько-Затишнянська — 7; 
Богатойсько-Орельська — 9; Ленківсько-Буд-
нів сько-Пірківська — 12; Тростянецько-Ка ра-
ванівсько-Рибальсько-Коломацька — 39; Без-
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людівсько-Іскрівська — 1; Островерхівсько-
Валюхівська — 8; Шуринівсько-Зміївська — 6; 
Дружелюбівсько-Макіївська — 10.

Таким чином, для верхньосерпухівського 
НГК визначено 15 ділянок, в яких зосередже-
но 210 прогнозно-пошукових об’єктів.

Усього в межах 107-и перспективних ділянок 
ДДЗ визначено 840 прогнозно-пошукових 
об’єктів, а загальна їх кількість складає понад 
1000, кожен з яких характеризується наявністю 
кількох елементарних резервуарів. Це дозволяє 
розглядати пошуки скупчень природних вугле-
воднів в ПТ як важливий напрям геологороз-
відувальних робіт у Східному регіоні України. 
Є також великі перспективи по утворюванню 
ПТ у Західному і південному регіонах.
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ПОИСК НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УГЛЕВОДОРОДОВ В ПЕСЧАНЫХ

КОЛЛЕКТОРАХ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗИСА

Доказано, что литологические, геохимические и про-
мыслово-геофизические данные, полученные при бурении 
скважин, дают возможность фациальной диагностики оса-
дочных комплексов. Впервые описана непосредственная 
связь фациально обусловленного мор фо генетического ти-
па песчаных тел с многослойной моделью природного уг-
леводородного резервуара. Приведены результаты зональ-
ного и локального прогноза месторождений углеводородов 
в песчаных телах нижнекаменноугольных нефтегазонос-
ных комплексов в пределах отдельных районов Днепровс-
ко-Донецкой впадины.

Ключевые слова: нефтегазоносность, песчаные тела, 
кластерные группировки.

A.E. Lukin, P.M. Korschnev,
A.D. Naumenko, O.P.Oliynik

NEW HYDROCARBON DEPOSITS 
INVESTSGATSONS IN SANDSTONES

COLLECTORS OF DIFFERENT GENESIS

It is proved that the lithological, geochemical and geo-
physical data (obtained during drilling) enable facial diag-
nostic of sedimentary complexes. For the first time a direct 
relationship between facial morphogenetic types of sand 
bodies and multilayered model of natural hydrocarbon res-
ervoir is described. The results of the zoned and local predic-
tion of hydrocarbon deposits in sand bodies of lower carbon-
iferous oil and gas bearing complexes within single regions 
of the Dnieper-Donets basin are presented.

K e y  w o r d s: oil and gas bearing, sand body, cluster 
groups.
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