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The results of analysis of the state of exploration, prospecting and extraction of hydrocarbons 

of unconventional type are quoted: shale gas, tight gas, coalbed methane, shale oil in different coun-

tries of the world. Numerous examples of such raw material are cited, special features of a geologi-

cal structure of typical sedimentary basins and fields are described as well as technologies of their 

workings and the problems of the environmental protection. Problems of the world resources and 

reserves are considered and it is shown that unconventional types of hydrocarbons are of great im-

portance for increase in the mineral-raw materials basis of the fuel-power sector of the leading 

countries of the world.  

A geological structure of possible hydrocarbon deposits, connected with the black shale se-

ries, and gas from consolidated reservoir rocks of the West oil- and gas-bearing region were gener-

alized, analyzed and studied. Areas promising for shale gas have been distinguished in the Lower 

Paleozoic deposits in the territory of Volyn-Podillya (Rava-Ruska-Krekhivska, Belzka, Skhid-

nolishchynska, Davydivska and Bairakivska). Prospects of gas presence of consolidated reservoir 

rocks of the Cambrian deposits of Volyn-Podillya and Oligocene deposits of the Krosno zone and 

Skybian of the Ukrainian Carpathians have been estimated. Assessment of oil and gas generation 

potential of the Menilite suite of Oligocene of the Inner zone of the Carpathian Foredeep and Foldee 

Carpathians has been given. Predictive resources of distinguished areas have been calculated. 

Based on lithological-stratigraphic analysis of potential structures and formations, considering 

the developed set of localization factors and prediction criteria for hydrocarbons deposits associated 

with shale and flysch formations, prospective stratigraphic units and objects having favorable con-

ditions for shale gas and oil formation within the South petroleum bearing region of Ukraine are 

defined. Devon and carbon of the Preddobrudzsky depression and the upper part of the lowland 

Crimea's lower cretaceous are classified as prospective stratigraphic units. The Tavrian series and 

the Maykop Oligocene-lower Miocene series are defined as units with uncertain prospects. 

Based on analysis of numerous dates on Dnieper-Donetsk depression and personal analytical 

research, regional prognostic assessment of its territory for unconventional hydrocarbon deposits 

was made. Prospective areas of for shale gas and oil, and tight gas search were selected. The follow-

ing parameters and indicators of potentially gas-bearing strata of perspective areas of the south-east 

(Artemivs‘ka, Evgenivs‘ka, Zachepylivs‘ka, Hashinivs‘ka) and north-west (Nizhins‘ka, 

Khorol‘s‘ka, Kinashivs‘ka,  Vedylcivs‘ka) parts of depression were determined: quantity, thickness 

and depth of productive horizons, Сорг content, ТОС, Ro. 

It is shown, that coalbed methane of Ukraine is a promising associated mineral resource, re-

sources of which in the Donetsk coal basin exceed 3,0-3,5 trillion m
3
.  

The set of factors of localization and prognosis criteria for unconventional hydrocarbon de-

posits have been developed. Economically perspective stratigraphic units are outlined. Formation 

potential of oil-bearing rocks, types of kerogen, temperature maturity of shale deposits and com-

pacted sandstones are established. Geological and geophysical models of perspective stratigraphic 

units are created. Estimation of prognosis resources of unconventional hydrocarbon deposits is car-

ried out. Methodical recommendations for future geological exploration works are given. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 
 

АВПТ – аномально високий пластовий тиск; 

АК – апокатагенез;  

АМН – Академія наук Молдови; 

АНТП – аномально низький пластовий тиск;  

АПГ – альтернативний природний газ; 

ВВ – вуглеводні; 

ГДж – гігаджоуль; 

ГДС – геофізичні дослідження свердловин; 

ГЗГ – головна зона газоутворення; 

ГЗН – головна зона нафтоутворення; 

ГО – газоносна область; 

ГПР – геолого-промисловий район; 

ГР – газоносній район; 

ГРП – гідророзрив пласта; 

ГРР – геологорозвідувальні роботи;  

ДВБ – Донецький вугільний басейн; 

ДДЗ – Дніпровсько-Донецька западина;  

EIA – американське інформаційне агентство з енергетики; 

КОР – концентрована органічна речовина; 

ЛВБ – Львівсько-Волинський вугільний басейн; 

ЛПП – Львівський палеозойський прогин; 

МВП – метан вугільних пластів; 

МК – мезокатагез; 

МСБ – мінерально-сировинна база; 

МФГ – мікрофауністичний горизонт; 

НГБ – нафтогазовий басейн; 

НГК – нафтогазоконденсатне (родовище); 

НГО – нафтогазоносна область; 

НГП – нафтогазоносна провінція;  

НГР – нафтогазоносний регіон (район); 

ОР – органічна речовина; 

ПК – протокатагенез; 

ПМЗ – поверхня метанової зони; 

ПСГ – природний сланцевий газ; 

РОР – розсіяна органічна речовина; 

СЄП – Східноєвропейська платформа;  

ТОС – масовий вміст органічного вуглецю; 
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УЩ – Український щит; 

Cорг. – масовий вміст органічної речовини; 

EIA – Energy Information Administration; 

Корг. – об‘ємний вміст органічної речовини; 

Ro – відбивна здатність вітриніту; 

βхл – бітумний коефіцієнт 

Марки вугілля: Б – буре, Д – довгополуменеве, Г – газове, Ж – жирне, К – кок-

сівне, П – пісне, ПС – пісноспікливе, А – антрацит, НА - напівантрацит   

 

Співвідношення /розмірність одиниць вимірювань: 

 

bcm – млрд м
3
; 

f – фут – 0,3048 м; 

cf – кубічний фут – 0,02832 м
3
; 

Д (Дарсі) – 0,9869 мкм (0,9869∙10
12

 м
2
); 

Tcf – 10
12

 кубічних футів; 

барель (американський нафтовий) – 0,158988 м
3
. 
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ВСТУП 
 

Зростаючий попит на природні нафту і газ, виснаження запасів традиційних 

родовищ і постійне підвищення цін на енергоносії на початку другого десятиріч-

чя XXI століття зумовили значний інтерес до пошуків родовищ вуглеводнів не-

традиційного типу (unconventional petroleum resources), до яких відносяться:  
 сланцевий газ (shale gas) – газ, який міститься в осадових теригенних породах (слан-

цях) із підвищеним (до високого) вмістом пелітової компоненти, які одночасно є і 

колекторами, і материнськими породами, характеризуються високим вмістом орга-

нічної речовини (ОР), мають низьку пористість і дуже низьку проникність; 

 сланцева нафта (oil shale) – зосереджена в осадових теригенних породах(сланцях) 

із підвищеним (до високого) вмістом пелітової компоненти з низькими ємнісними 

параметрами та значним вмістом керогену, який здатний при нагріванні до певної 

температури трансформуватись в нафту; 

 газ ущільнених порід (tight gas) – вуглеводневі гази, що містіться у щільних малоп-

роникних пісковиках, алевролітах, сланцях чи інших породах зі зниженими ємніс-

ними властивостями, для вилучення якого необхідні додаткові засоби стимуляції;  

 метан вугільних пластів (coal-bed methane) – сорбований та вільний газ, зосере-

джений у вугільних пластах і вуглевмісних породах; 

 бітумінозні або нафтові піски (tar sands) – розміщуються поблизу поверхні та вмі-

щують важку високов‘язку нафту, яка може вилучатись при нагріванні. 

 газогідрати (gas hydrates)– кристалічні сполуки змінного складу, які виникають при 

певних термобаричних умовах з води і газу, утворюючи кристалічні гратки льоду з 

молекулами газу всередині, які зовнішньо нагадують сніг чи ніздрюватий лід; 

Для України найбільше практичне значення мають перші чотири типи, які 

стали доступними для експлуатації завдяки новим технологіям і політиці фінансо-

вих заохочень, запроваджених США у 1980 р. (Nonconventional Fuels Tax Credit).  

Залучення до промислової розробки нетрадиційних джерел енергетичної 

сировини, ресурси яких, за попередніми оцінками, набагато перевищують ресу-

рси традиційних покладів вуглеводнів, має важливе значення для подальшого 

розвитку світової економіки. Це стало зрозумілим після 2010 р., коли вперше за 

новітню історію, починаючи з відкриття газових гігантів Західного Сибіру, Ро-

сія поступилася світовим лідерством США з видобутку природного газу (745,3 

млрд м
3
 порівняно з 582,9 млрд м

3
). Стрімкий ріст видобутку природного газу в 

США відбувся перш за все завдяки нарощуванню розробки покладів так звано-

го сланцевого газу і газу ущільнених порід. Найважливіші сланцеві басейни 

США: Марселлус, Нью-Олбані, Барнет, Хейнсвілл та ін. Нетрадиційні джерела 

вуглеводнів починають розроблятися, чи, щонайменше, інтенсивно вивчатися в 

багатьох країнах світу: Австралії, Аргентині, Великій Британії, Канаді, Китаї, 

Німеччині, Польщі, Швеції тощо. Власне на наших очах у світі відбувається 
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«вуглеводнева революція», яка може призвести до значного перерозподілу 

джерел постачання газу і нафти, зміни пріоритетів, у тому числі і політичних 

[Assessment of shale gas…, 2012; EIA Analysis…, 2011; IEA…, 2012; 

U.S.Geological Survey…, 2012].  

Найважливішою економічною проблемою України, яка також має соціаль-

не і навіть політичне значення, є проблема забезпечення паливно-

енергетичними ресурсами. Йдеться про те, що Україна тільки на 45–50 % за-

безпечує себе власним газом (видобуток 18–20 млрд м
3
/рік) і на 10–15 % – наф-

тою (2–3 млн т). Реальні запаси вуглеводнів, які можуть розглядатися як ресур-

сна база видобутку, складають близько 600 млрд м
3
 газу та близько 100 млн т 

нафти. Ці запаси не можуть забезпечувати стабільне нарощування власного ви-

добутку вуглеводнів в Україні. Тому приріст розвіданих запасів вуглеводнів є 

найсуттєвішою стратегічною задачею нафтогазової промисловості України.   

Однак, так було не завжди. В 60–70-і роки минулого століття завдяки відк-

риттю унікального, світового значення Шебелинського родовища газу, Україна 

була головним постачальником природного газу на теренах СРСР. Газу ми тоді 

видобували до 70 млрд м
3
/рік. В ті ж роки видобуток нафти сягав 14,5 млн т. 

Зараз видобуток вуглеводнів здійснюється в межах трьох нафтогазоносних 

регіонів (НГР): Східного (Дніпровсько-Донецька западина – ДДЗ), Західного 

(Передкарпаття) і Південного (Північний Крим і шельф Чорного і Азовського 

морів) [Атлас родовищ…, 1998; Горючі корисні копалини…, 2009; Гладун, 

2001]. Однак, очікувати на відкриття великих чи унікальних родовищ вуглево-

днів традиційного типу, враховуючі порівняно високу ступень геологічної ви-

вченості цих територій, не варто, хоча видобуток буде продовжуватися за раху-

нок відкриття нових, невеликих родовищ нафти і газу, та експлуатації старих. 

Те ж Шебелинське родовище до сьогодні розробляється, хоча масштаби видо-

бутку аж ніяк не можна порівняти з видобутком 40-річної давнини.   

Розвиток власної мінерально-сировинної бази (МСБ) вуглеводнів в Україні 

стримується рядом об‘єктивних і суб‘єктивних факторів, головними з яких, на 

наш погляд, є наступні [Михайлов та ін., 2014
2
]: 

 виснаження традиційної бази вуглеводневої сировини, більша частина об‘єктів якої 

була відкрита ще за радянських часів; 

 різке зниження об‘ємів геологорозвідувальних робіт (ГРР), у першу чергу об‘ємів 

пошуково-розвідувального буріння, що не дає змогу дієво нарощувати МСБ вугле-

воднів; 

 зменшення асигнувань на проведення наукових і науково-практичних досліджень 

МСБ енергетичної сировини України; 

 ліквідація ряду наукових і виробничих підприємств і організацій, які займалися ці-

єю проблемою (структури Українського державного геологорозвідувального інсти-

туту, нафтогазових структур Державної служби геології та надр України тощо); 

 хибна політика надання комерційним структурам спеціальних дозволів на вивчення 

значних ділянок надр, де вони практично не проводять ніяких досліджень і не за-

безпечують відповідного пр. росту запасів та видобутку вуглеводнів; 



13 

 

 1
3
 

 тенденція, що намітилася в останній час, перекласти основну вагу ГРР на плечі іно-

земних компаній, яким надаються у користування на довгі терміни (до 50 років) ве-

личезні нафтогазоперспективні території, які вилучаються зі сфери діяльності укра-

їнських нафтогазових компаній; 

 тимчасове вилучення з юрисдикції України ДАК «Чорноморнафтогаз» і нафтогазо-

перспективних площ Південного НГР (Крим і структури шельфу Чорного і Азов-

ського морів). 

Саме тому питання про нетрадиційні джерела вуглеводнів набувають для 

нашої країни особливо важливого значення [Лукин, 2010
1, 2

; 2011
2
].  

Починаючи з 2010 року, ряд творчих колективів у складі співробітників Ки-

ївського національного університету імені Тараса Шевченка, ДП «Науканафто-

газ», Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, Експертної ра-

ди Спілки геологів України, Івано-Франківського національного технічного уні-

верситету нафти і газу, ДП "Укрнаукагеоцентр"  та інших установ і підприємств 

проводять дослідження проблеми нетрадиційних ресурсів вуглеводнів в Україні 

[Електричні параметри…, 2014; Загнітко, Михайлов, 2014; Перспективи відкрит-

тя…, 2012; Перспективи газоносності… 2011; Петрофізичні параметри…, 2013, 

2014 та ін.; Sachsenhofer, Koltun, 2012]. Актуальність проведених досліджень зу-

мовлена необхідністю розширення мінерально-сировинної бази паливно-

енергетичної сировини України, яка тільки на 6–10 % забезпечена власними ба-

лансовими запасами нафти і на 25–30 % – газу. 

Об‘єктом досліджень були геологічні структури і стратони України, перс-

пективні на виявлення покладів нафти і газу в низькопроникних породах (слан-

цях, аргілітах, алевролітах і пісковиках), які раніше вважалися або флюїдоупо-

рами, або неколекторами і ніколи не розглядалися як можливе джерело вугле-

воднів. Основною метою досліджень було виявлення, вивчення, аналіз і геотех-

нічна оцінка найбільш перспективних на пошуки нетрадиційних вуглеводнів 

об‘єктів з метою їх подальшого детального дослідження.  

Зібраний значний новий фактичний матеріал по геологічній будові, струк-

турним особливостям, літологічному, мінеральному і петрографічному складу 

потенційно нафтогазоносних порід, їх петрофізичним властивостям і нафтога-

зогенераційному потенціалу, компонентному складу вуглеводнів і співвідно-

шенню їх ізотопів.  

В результаті досліджень, виконаних за участі співробітників ряду вироб-

ничих і наукових організацій, підготовлена 8-томна монографія «Нетрадиційні 

джерела вуглеводнів України» [Нетрадиційні джерела…, 2014
1-8

], матеріали 

якої і лягли в основу цього навчального посібника.  

Автори вдячні рецензентам: доктору геол.-мін. наук, професору Загнітку 

В.М., доктору геол. наук, доценту Шнюкову С.Є. за цінні поради і слушні за-

уваження, а також всім співробітникам ННІ «Інститут геології», які допомагали 

при підготовці цього навчального посібника до друку. 
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ЧАСТИНА I 

 

НЕТРАДИЦІЙНІ ПОКЛАДИ ВУГЛЕВОДНІВ  
 

Проблема нетрадиційних покладів вуглеводнів широко висвітлена у світо-

вій літературі [Аксельрод, 2011; Лукин, 2010
1, 2

, 2011
1, 2

; Нетрадиционные исто-

чники…, 1989; Assessment of shale gas…, 2012; EIA Analysis…, 2011; Hadro, 

2010; Holditch, 2007; IEA…, 2012; Kuuskraa et al., 2011; Pflug, 2009; Poprawa, 

2010
1
; Unconventional…; U.S. Geological Survey…, 2012; Vidas, Hugman, 2008 і 

багато інших]. Особливо слід відзначити монографію [Нетрадиційні…, 2014
1
], 

яка і послужила основою I частини цього навчального посібника.  

 

РОЗДІЛ 1 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ СЛАНЦЕВИМИ ТОВЩАМИ  

 

1.4. Світові ресурси та розвиток видобутку нетрадиційних вуглеводнів 

 

На сьогодні скупчення нетрадиційного, або альтернативного природного га-

зу (АПГ), що включають сланцевий газ, газ ущільнених порід та газ вугільних 

пластів є менш рентабельними і важчими для експлуатації у порівнянні зі зви-

чайними, традиційними покладами. Водночас, ресурси нетрадиційного газу, хоч 

і більш важкі для освоєння, є значно більшими за традиційні (рис. 1.1). Останні є 

простішими та вигіднішими для видобування, але швидко вичерпуються.  
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Рис. 1.1. Розподіл ресурсів традиційного та нетрадиційного газу в світі [Holditch, 2007] 

За оцінкою МАГАТЕ світові ресурси АПГ складають 1000 трлн м
3
, а тради-

ційного – в 5 разів менше (від 177,4 до 213 трлн м
3
). Найбільші запаси АПГ зосе-

реджені в Росії, Катарі, Ірані, США (120 трлн м
3
), Китаї (36 млрд м

3
), Австралії 

(22 трлн м
3
). Значними запасами АПГ володіють Канада, Індія, Німеччина, ПАР, 

Україна, Казахстан (рис. 1.2). У Китаї видобуток метану з вугільних пластів з 

2005 по 2010 рр. зріс майже в 100 разів (до 10 млрд м
3
). Корпорації Statoil, BP, 

Total, ExxonMobil освоюють метано-вугільні родовища та досліджують поклади 

сланцевого газу  в Австрії, Угорщині, Польщі, Франції, Швеції. 
 

 
Рис. 1.2. Схема поширення родовищ нетрадиційного газу в світі [Вертячих, 2010] 

1 – басейни з оціненими ресурсами; 2 – басейни з неоціненими ресурсами; 3 – країни, що ро-

зглядалися; 4 – країни, що не розглядалися 
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Видобуток АПГ, незважаючи на значно вищі у порівнянні з традиційним 

газом витрати, має величезний потенціал і бурхливо розвивається. Стратегія 

пошуків АПГ передбачає необхідність поглибленого аналізу вуглеводневої сис-

теми, умов залягання, складу і текстурно-структурних особливостей материн-

ських порід. Визначальними для росту видобутку нетрадиційного газу є сприя-

тлива світова кон‘юнктура ринку, а також урядові заходи, що спрямовані на 

збільшення інвестиційної привабливості таких об‘єктів. 

Як видно з рис. 1.3, важкі для експлуатації ресурси АПГ значно переви-

щують ресурси традиційного газу. На верхівці піраміди розміщені традиційні 

родовища, які є найпростішими і найбільш вигідними для видобування, але 

швидко вичерпуються. Експлуатація газу з покладів, розміщених ближче до ос-

нови піраміди, стає можливою в результаті розвитку нових технологій і зале-

жить від рівня світових цін. До низу піраміди також зростають затрати та еко-

номічні ризики. Тут розміщені поклади з дуже великими геологічними ресур-

сами, але низьким коефіцієнтом вилучення газу.  

 

 
Рис. 1.3. Піраміда ресурсів природного газу [Pflug, 2009] 

 

У США видобуток з традиційних родовищ, який досяг максимуму в 

1973 р. (615 млрд м
3
), систематично зменшувався, водночас, швидко зростав 

імпорт газу. Впровадження Nonconventional Fuels Tax Credit мало на меті осво-

єння власних запасів нетрадиційного газу, що мало використовувався, оскільки 

його видобуток до цього був нерентабельним. Незабаром тенденція спаду ви-

добутку газу була зупинена, з 1987 р. видобуток почав зростати, а в 2008 р. до-

сяг рівня, близького до початку 70-х років. Динаміка приросту запасів у США 
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за рахунок залучення нетрадиційних джерел вуглеводнів показана на рис. 1.4. 

Збільшення видобутку газу стало можливим завдяки зростаючій частці газу з 

родовищ АПГ. Цьому сприяло запровадження податкових пільг, лібералізова-

ного ринку газу та сервісних послуг, розвитку технології горизонтального бу-

ріння та методів гідророзриву пласта, зростаючі ціни на газ (рис. 1.5). 

У 2009 р. США стали світовим лідером видобутку газу (745,3  млрд м
3
), 

причому понад 40 % припадало на нетрадиційні джерела (26 % – метан з вугі-

льних пластів і 14 % – сланцевий газ). Це призвело до виникнення надмірної 

пропозиції газу на світовому ринку і значного падіння його ціни до початку 

2010 р. Серйозних змін протягом 2009 р. зазнав і енергетичний ринок Європи, 

де РАТ «Газпром» знизив експорт газу на 11,4 % і втратив 22 млрд доларів 

США порівняно з 2008 р. Різко зросли поставки на європейський ринок зрідже-

ного газу з Катару, який виявився набагато дешевшим від російського. У зв'язку 

з цим «Газпром» був вимушений не тільки відкласти розробку декількох газо-

вих родовищ (Штокманівського на шельфі Баренцового моря та Бованенківсь-

кого на півострові Ямал), але й законсервувати Ковиктинське родовище в Ір-

кутській області. 

 
Рис. 1.4. Видобуток АПГ з родовищ в США [Vidas, Hugman, 2008] 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80
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Рис. 1.5. Вартість нафти і природного газу в період 1988–2010 рр.  

 

Наступні драматичні події на ринках паливо-енергетичної сировини відбу-

лися протягом другої половини 2014 р. – початку 2015 р., коли відбулося стрім-

ке падіння цін на нафту. Ціна нафти марки «Брент» знизилася в першій полови-

ні 2014 р. з рівня $110–115 до $50–60 за барель. Це падіння пов‘язане з різно-

манітними причинами, в тому числі політичного характеру, однак, безсумнів-

ним фактором, що обумовив це падіння, є зростання видобутку сланцевої нафти 

в США. В цілому видобуток нафти в США збільшився майже вдвічі з 2008 р. і в 

2014 р. сягнув 6,5 млн барелів на добу – у першу чергу за рахунок розробки по-

кладів сланцевої нафти родовищ Баккен (Bakken) і Ігл-Форд (Eagle Ford). 

Надалі, на думку низки експертів, наслідки розробки АПГ можуть мати 

глобальний характер і призвести до зміни всієї світової газової енергетики. Ви-

користання нетрадиційних вуглеводнів (ВВ) не тільки суттєвим чином змінить 

структуру енергетичних ресурсів світу та зумовить значне зниження цін на 

природний газ і нафту, але й призведе до значних політичних наслідків, зокре-

ма, буде запобігати створенню картелю Росії, Ірану і Венесуели, обмежить роз-

виток ядерної програми Ірану, забезпечить енергетичну безпеку США і Китаю. 

Наприкінці 2009 р. Комітет із газових ресурсів США (Potential Gas 

Committee) оголосив про радикальну переоцінку ресурсів природного газу в 

США, збільшивши їх з 1300 трлн куб. футів (36,8 трлн м
3
) до 1836 трлн куб. 

футів (52,0 трлн м
3
). З них 616 трлн куб футів складає сланцевий газ, родовища 

якого відкриті в басейнах: Аппалацькому, Мідконтиненту, Прибережному, 

Скелястих гір. Відділ інформації Міністерства енергетики США (Energy 

Information Administration – EIA) оцінює (2009 р.) ресурси газу в країні в 2074 

трлн куб футів (58,7 трлн м
3
) в 89 басейнах 48 штатів. Це еквівалентно 350 млрд 

барелів нафти. 
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Найрадикальнішу оптимістичну точку зору представляє керівник департа-

менту нафтовидобутку в Texas A&M University Стефен Холдіч. На його думку, 

з появою нових технологій запаси газу, який технічно можна вилучити з надр, 

потрібно збільшити в 9 разів. Зокрема, для США новий показник перевищува-

тиме 1000 трлн м
3
. За прогнозами експертів, через 10–20 років видобуток слан-

цевого газу в США зросте в 3–4 рази. Як вважає С. Холдіч, аналогічну опера-

цію множення слід провести і з ресурсами газу в інших країнах. Якщо так, то на 

найближче тисячоліття природний газ стане справді невичерпним енергетич-

ним ресурсом, відтіснивши вугілля.  

У 2020 р., згідно з оцінкою Ziff Energy, в США будуть видобувати вже 

900 млрд м
3
 газу на рік (в 2000 р. – 723,5 млрд м

3
). Велика частина приросту 

буде забезпечена завдяки нетрадиційному газу (рис. 1.6). За оцінкою IHS 

CERA, до 2018 р. видобуток сланцевого газу може скласти 180 млрд м
3
 на рік 

(27 %), плюс 200 млрд м
3
/рік вугільного метану і газу, які видобуваються з 

щільних пісковиків (дані EIA), що в сукупності складає вже близько половини 

всього американського газовидобування.    

За іншими оцінками частка нетрадиційних джерел газу, насамперед метану 

вугільних пластів і сланцевого газу, в загальному видобутку газу в США зросте 

з 42 % в 2007 р. до 62 % у 2016 р. (рис. 1.7). Це підтверджується успішними ре-

зультатами видобутку сланцевого газу із сланців Барнет (Barnett), Фейетвілл 

(Fayetteville) і Вудфорд (Woodford), позитивними результатами пошуково-

розвідувальних робіт в Аппалачах, Північній Луїзіані, Британській Колумбії, 

Південному Техасі. В 2007 р. видобуток природного газу в США склав 19,3 

трлн куб. футів, з них сланцевого газу – 1,4 трлн куб. футів. Очікується, що в 

2020 р. він зросте до 4,8 трлн куб. футів. Це дозволить забезпечити промисло-

вість США природним газом на 116 років (на рівні видобутку 2007 р.). 
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Рис. 1.6. Видобування природного газу в США із різних джерел 

 

 
Рис. 1.7. Частка АПГ у загальному видобутку природного газу в США [Poprawa, 2010

3
] 

 

Розширення власного видобутку вже дозволило США мінімізувати імпорт 

природного газу. У майбутньому постане питання експорту газу, зокрема, зрід-

женого газу, що забезпечить США гідне місце на міжнародних ринках газу.  

Стрімкий ріст видобутку сланцевого газу за останні кілька років відбував-

ся завдяки розвитку сучасних технологій, передусім за рахунок впровадження 

горизонтального буріння (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Схема видобутку газу горизонтальними і вертикальними свердловинами 

 

Згадані ефекти збільшення продуктивності і зменшення затрат суттєво під-

силювалися стабільно зростаючими цінами на природний газ. Після тривалого 

періоду стабілізації на рівні $2 за 1 тис. cf ($0,07 за 1 м
3
) в 1986–2008 р., ціни на 

газ зросли до $11 за 1 тис. cf ($0,39 за 1 м
3
), що в часі збіглося зі стрімким роз-

витком видобутку сланцевого газу у США. Одночасно з початком промислово-

го видобутку сланцевого газу протягом 2009-2010 рр. ціна газу на спотовому 

ринку США знизилась у 2 рази (рис. 1.9).  

 

 
 

Рис. 1.9. Динаміка змін цін на газ у світі з 1985 по 2009 роки 
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Падіння спотових цін на газ примусило «Газпром» відповідно знизити ціни 

за довгостроковими контрактами приблизно на $50–70 за тис. м
3
. В умовах не-

обхідності зниження цін на газ на ринку Європейського Союзу (ЄС), «Газпром» 

вимушений підвищувати ціну на газ на внутрішньому ринку. В 2009 р. ціна газу 

збільшилася там на 46 %. Внаслідок цього конкурентоспроможність російської 

продукції різко знизилася, і в 2010 р. «Газпрому» довелося піти на поступки в 

тарифах для зарубіжних споживачів, одночасно знизивши об'єми експорту на 

11,4 % – до 140 млрд м
3
.   

В цілому, рентабельність експлуатації родовищ газу залежить, головним 

чином, від трьох складових: промислових запасів газу, продуктивності, з якою 

видобувається газ, оперативних затрат (в основному на експлуатаційне бурін-

ня), тобто скільки газу можна видобути з родовища, в якому темпі, а також 

якими будуть затрати на його видобуток.  

Американський успіх надихає зараз до інтенсивних пошуків нетрадицій-

них родовищ природного газу в інших країнах, включаючи європейські. В Єв-

ропі перспективними є сланці різного віку: нижньопалеозойські в Південній 

Швеції та Польщі; пермсько-кам‘яновугільні у південно-західній Німеччині; 

нижньоюрські у Нижньосаксонському басейні Німеччини та у Паризькому ба-

сейні Франції; нижньоюрські і крейдові в південно-східному басейні Франції; 

верхньоюрські у Віденському басейні; нижньокрейдові в Англії; кайнозойські у 

западині Мако в Угорщині. 

Найінтенсивніше пошуки вуглеводнів у сланцевих відкладах Європи про-

водяться в Польщі [Ciechanowska et al., 2012; Hadro, 2010; Kiersnowski, Dyrka, 

2013, Lis, 2010; Poprawa, 2010
1, 2

]. Так, станом на 1 травня 2014 р. видано 80 

концесій на розвідку родовищ вуглеводневої сировини, в тому числі сланцевого 

газу. До 5 травня концесіонери пробурили 63 розвідувальні свердловини. Най-

більше досягнення з розвідки було у 2012 році, коли було пробурено 24 сверд-

ловини, раніше у 2011 р. – 11, а в 2010 р. – 3. У 2013 році було явне зниження в 

пошуках – пробурено тільки 14 свердловин, не дивлячись на заявлені 40. В да-

ний час динаміка буріння збільшується – станом на 5 травня 2014 року вже 

пробурено 10 свердловин і ще дві знаходяться в стадії проходки.  

Бурові роботи ведуться у 8-ми воєводствах. Більшість свердловин пробу-

рені в Поморському воєводстві – 28. Ще дві знаходяться в процесі буріння. Ін-

тенсивна робота була також проведена у Люблінському воєводстві де на тра-

вень 2014 року склала 18 розвідувальних свердловин. У частині цих свердловин 

проводяться спеціальні процедури, які спрямовані на попередню оцінку ресур-

сів сланцевого газу. Гідророзриви були проведені у 21 (33,3 % готових) сверд-

ловині, з яких тільки 8 горизонтальних. У 4 свердловинах зроблені діагностич-

не нагнітання (тестування). В 38 свердловинах (60,3 %) не було до цього часу 

ніяких спеціальних досліджень. 

Активно ведуться переговори з потенційними інвесторами, що зацікавлені 

в отриманні пошукових концесій. Період дії таких концесій становить у серед-

ньому 5 років. Якщо поклади газу будуть знайдені, переговори про надання 

концесій з видобутку сланцевого газу будуть продовжені. 
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На відміну від нетрадиційного газу, сланцева нафта в незначних кількостях 

видобувалась з давніх часів у ряді регіонів світу, де відомі виходи нафтоносних 

сланців на поверхню. Однак з початком технічної революції на рубежі ХІХ-ХХ 

століть і відкриття великих родовищ «традиційної» нафти, розробка покладів 

сланцевої нафти відійшла на другий план. Справжнє відродження видобутку 

сланцевої нафти відбулося на початку XXI ст., що пов‘язане з цілим рядом при-

чин, основними з яких є підвищення ціни на нафту, політична нестабільність в 

основних нафтовидобувних районах світу (Венесуела, Іран, Лівія, Росія тощо) і 

розвиток нових технологій видобутку. Безперечним піонером у цій галузі є 

США, до яких у подальшому приєднуються Канада, Австралія, Йорданія та ін-

ши країни. В цілому видобуток нафти в США збільшився майже вдвічі з 2008 р. 

і в 2014 р. сягнув 6,5 млн барелів на добу – в першу чергу за рахунок розробки 

покладів сланцевої нафти родовищ Баккен і Ігл-Форд. 

За деякими оцінками, ресурси сланцевої нафти у світі можуть сягати 2–3 

трлн барелів, тобто вдвічі перевищувати наявні світові запаси нафти (190 млрд 

т чи 1,3 трлн барелів): у США – 1,5 трлн барелів, у Китаї – 335 млрд, в Ізраїлі – 

250 млрд, в Росії – 240 млрд барелів. 

 

1.5. Загальна характеристика нафтогазоносності сланцевих порід 

 

Сланцеві нафта і газ – це терміни, що міцно увійшли в наукову літературу 

та практику геологічних досліджень на нафту і газ. Це природні вуглеводневі 

сполуки, які утворились та знаходяться специфічних природних вуглеводневих 

системах. На відміну від традиційних (конвенційних) скупчень нафти і газу, що 

утворюють у колекторі суцільну фазу, нетрадиційні ВВ утворюють дискретні 

фази, приурочені до відкритих і закритих пор, а також сорбовані ОР. Загальна 

ємність простору такої породи, заповненого ВВ, як правило, перевищує загаль-

ну пористість породи. На відміну від інших типів ВВ, сланцеві нафта і газ гене-

тично та просторово пов'язані з малопроникними осадовими и гірськими поро-

дами з підвищеним вмістом пелітового матеріалу. Застосування терміну «сла-

нець» до таких порід умовне, оскільки відображає лише текстурні особливості 

широкого класу осадових і метаморфічних порід, включаючи і докембрійські. 

Далеко не всі вони містять ВВ. В літературі також застосовують терміни «наф-

товий сланець» та «горючий сланець» – пелітоморфні породи, які вміщують ке-

роген у такій кількості, яка дозволяє отримувати з них у результаті сухої пере-

гонки рідкі («сланцеве масло» або синтетична нафта) та газоподібні вуглеводні.  

Основним критерієм, за яким сланці, що вміщують ВВ відрізняють від 

звичайних осадових глинистих порід (або з підвищеним вмістом глинистої 

компоненти), є наявність у їх складі ОР. За її концентрацією виділяють низько-

вуглецеві (1-3 %), вуглецеві (3-10 %) та високовуглецеві (більше 10 %) породи 

[Лукин, 1997, 2011
1
]. Збагаченість ОР зазвичай обумовлює темно-сіре до чорно-

го забарвлення таких порід, внаслідок чого їх часто називають «чорними слан-

цями», а товщі, які вони складають – «чорносланцевими формаціями». Таким 



24 

 

 2
4
 

формаціям властива наявність діагенетичного піриту, а також таких елементів 

як нікель, кобальт, ванадій, хром, мідь, уран. 

Тривалі дослідження осадового шару нашої планети показують, що чор-

носланцеві формації формувались не постійно, а лише на окремих порівняно 

коротких відрізках геологічного часу в морських та континентальних безкисне-

вих (аноксидних, відновлювальних) умовах. Такі умови виникали в різних об-

становках морської та континентальної седиментації. Реконструкція подібних 

обстановок пов‘язана із значними труднощами. На сьогодні встановлено, що їх 

виникнення стимулювалось глобальними аноксидними подіями, а також обу-

мовлювалось специфічними регіональними умовами осадоутворення. Тради-

ційно найприйнятнішою вважається модель глибокого ізольованого басейну 

«евскінського типу», подібного до глибоководної западини Чорного моря. Про-

те, як показано численними дослідженнями, застосування такої моделі для дав-

ніх обстановок часто наштовхується на певні труднощі. Наприклад, багато го-

ризонтів чорних (бітумінозних) сланців простежується через цілі континенти, а 

пов‘язані з ними фації мілководні. До того ж тяжіють вони як правило до пі-

дошви та покрівлі трансгресивно-регресивних циклів. Тому виникнення чорно-

сланцевих товщ часто пов‘язують з субаквальними, часто опрісненими басей-

нами з низькою гідродинамічною активністю, де складались найсприятливіші 

умови для накопичення ОР різного походження. Для різних басейнів чорносла-

нцеві породи отримали власні назви – доманікіти, баженіти, менілітити та ін. 

Більшість дослідників розглядають їх як нафтогазоматеринські породи.  

Джерелом ОР у сланцевих відкладах більшість дослідників вважає органі-

чні рештки різного походження. Зрозуміло, що склад ОР тісно пов'язаний з ево-

люцією біосфери. Для докембрію основну роль відігравали фітопланктон і фо-

тосинтезуючі бактерії, що на початку палеозою поступово доповнювались зоо-

планктоном. У девонському періоді з‘явилось додаткове потужне джерело над-

ходження ОР у континентальні та морські седиментаційні басейни, пов‘язане з 

бурхливим розвитком наземної рослинності (вищих рослин). Залежно від хара-

ктеру ОР, що надходила у седиментаційний басейн, виділяють сапропелеву, 

гумусову та змішану ОР. У процесі подальших перетворень осаду ця ОР транс-

формувалась у кероген (частина ОР, що не розчиняється в органічних розчин-

никах) і бітуміноїди (розчинна частина ОР) та у процесі цих трансформацій ге-

нерувала ВВ різного фазового складу. За хімічним складом, тісно пов‘язаним з 

походженням ОР, виділяється І, ІІ та ІІІ типи керогену. І тип керогену формува-

вся головним чином з озерних водоростей, ІІ тип виникав в аноксидних морсь-

ких умовах із суміші фітопланктону, зоопланктону за участю мікробіальних ор-

ганізмів, ІІІ тип керогену походить від наземної рослинності, що складає вугі-

льні пласти та розсіяної органічної речовини (РОР) паралічних формацій світу. 

Фазовий стан ВВ залежить як від типу керогену, так і від температурної зрілос-

ті вмісних порід. 

Серед нетрадиційних ВВ найвивченішим є сланцевий газ, який міститься 

переважно в алевро-пелітових осадових породах (як правило, морського похо-

дження) і які характеризуються відносно високим вмістом ОР, високою термі-
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чною зрілістю, низькою пористістю і дуже низькою проникністю. Скупчення 

газу мають дуже великі геологічні запаси, але низький коефіцієнт вилучення.  

Поклади сланцевого газу є унікальною вуглеводневою системою, в якій 

гірська порода є і материнською, і колектором, і покришкою. Газ скупчується в 

ізольованих порах і (або) адсорбується органічною речовиною (рис. 1.10).  

Для утворення традиційних покладів вуглеводнів необхідними є 4 найваж-

ливіші чинники: можливість міграції вуглеводнів, наявність колекторів (як пра-

вило, осадових порід з високою > 8–15 % відкритою пористістю) і непроникних 

покришок (глини, аргіліти, солі, сланці та інші породи з низькою пористістю і 

проникністю), наявність пасток (антиклінальні чи інші структури). Згідно з по-

ложеннями традиційної нафтогазової геології міграція здійснюється з материн-

ських порід, збагачених органічною речовиною; за концепцією неорганічного 

походження вуглеводнів – є результатом загальної дегазації Землі. Для виник-

нення родовищ нетрадиційного типу всі 4 перераховані умови стають нео-

бов‘язковими. Тут материнські породи є одночасно газовмісними, а їхня низька 

пористість і проникність забезпечують зберігання газу навіть за умови відсут-

ності пасток. Для обґрунтування доцільності розробки нетрадиційних покладів 

газу вирішальним є збільшення газовіддічі під час експлуатації, яка досягається 

застосуванням сучасних технологій. Тому такі родовища, на відміну від тради-

ційних, є легкими для відкриття, але важкими для освоєння. 

 

 
Рис. 1.10. Основні форми знаходження природного газу в сланцевих породах [Poprawa, 

2010
1
] 

 

Сланцевий газ складається переважно з метану та його гомологів (етан, 

пропан, бутан) з домішками сірководню, вуглекислого газу, азоту, водню і 

гелію, іноді фіксується підвищений вміст радону. Як правило, це сухий газ, 

хоча в деяких утвореннях присутній і вологий газ. Так, на ділянках Антрім і 
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Нью-Олбані (Antrim, New Albany) у США свердловини зазвичай продукува-

ли воду й газ. 

Нафтоносність глинистих порід – явище відоме і широко розповсюджене. 

Промислові притоки нафти з таких порід отримано в багатьох регіонах світу. 

Видобуток нафти в промислових масштабах здійснюється із тріщинуватих аргі-

літів і глинистих сланців. Відповідно до традиційних уявлень, глинисті породи 

тут виконують роль екрану для скупчень нафти та газу. Однак, майже у всіх ба-

сейнах глинисті породи часто слугують колекторами нафти і газу, зокрема у ви-

гляді масивно-пластових покладів, де продуктивна частина розрізу представле-

на чергуванням пісковиків і аргілітів. У таких покладах контакт нафта–вода, 

газ–вода є єдиним для всього продуктивного розрізу, а глинисті товщі не розді-

ляють родовища на окремі поверхи, що свідчить про єдину гідродинамічну сис-

тему. Отож, глинисті породи, як і пісковики, в межах продуктивних горизонтів 

можуть слугувати вмістилищами для нафти і газу.  

Важливо відзначити також те, що осадові породи в процесі їх перетворень 

змінюють свої ємнісно-фільтраційні характеристики. Більшість уламкових по-

рід при зануренні на велику глибину та збільшенні гірського тиску поступово 

втрачають кондиційні значення пористості і проникності, притаманні колекто-

рам. Інакше реагують на тиск вищезалягаючих порід глини. Так, при значному 

зануренні (більше 3 км) глини можуть втрачати флюїдотривні властивості і пе-

ретворюватись у тріщинуваті колектори. Однак це не стосується глин, насиче-

них ОР, яка впливає на еластичність порід під навантаженням, перешкоджаючи 

порушенню їх суцільності і сприяє збереженню ВВ. 

Продуктивні горизонти в аргілітах і сланцях поширені у басейнах Скеляс-

тих гір, в Передапалацькому і Мічіганському басейнах США, в штаті Колорадо 

(поклади нафти у сланцях крейдового віку – сланці Черокі – східний Канзас і 

Четтенуча – Східний Кентуккі), у басейнах інших країн світу. Промислові при-

токи нафти отримані із сланців на родовищах Солт-Крік і Тоу-Крік в штаті Ва-

йомінг. Кременисті сланці містять поклади нафти в Каліфорнії на родовищі Сан-

та-Марія і Емс-Хілз, на родовищі Спроберрі в Техасі. Промислову нафту добу-

вають із менілітових сланців на деяких родовищах Передкарпатського прогину. 

Значні скупчення промислової нафти виявлено в майкопських глинах Східного 

Передкавказзя, в аргілітах баженівської світи (баженітах) Західного Сибіру, де 

відомо близько 20 родовищ. Виявлено високотемпературні прогріви цих утво-

рень до температур вище 200 
о
С, що свідчить про широке поле змін, викликаних 

високотемпературними флюїдами, які надходили із фундаменту в районі Салим-

ського нафтового родовища. Продуктивність на цій площі нерівномірна – зустрі-

чаються високодебітні ділянки, які чергуються з низькодебітними.  

Колекторські властивості глинистих утворень виявлені й в ДДЗ, де на Ше-

белинському, Гнідинцівському, Леляківському та деяких інших родовищах 

присутні глинисті пласти, що не розділяють поклади, а виступають як проникні 

горизонти.  

Як і в попередніх прикладах, на таких  родовищах трапляються нестандар-

тні для звичних колекторів ситуації стосовно межі вода-нафта чи вода-газ.  
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Наприклад, на родовищі Мілк-Ривер в Канаді (запаси 250 млрд м
3
)

 
газ за-

ймає понижену, погано проникну частину розрізу монокліналі, тоді як уверх за 

розрізом колекторські властивості порід покращуються і містять воду.   

В басейні Сан-Хуан в США (запаси 700 млрд м
3
) газоносними є слабо про-

никні породи, а заводнені − хороші колектори. Більш того, продуктивний гори-

зонт виходить на поверхню, але за 3 км від виходу він насичений газом і поклад 

не руйнується. Для покладів басейну Діп-Бейсін в Канаді (запаси 11,8 трлн м
3
) 

колектори також мають низькі ємнісні характеристики, проте вони насичені га-

зом. У верхній частині розрізу хороші колектори насичені водою. До відкриття 

родовища в другій половині 1970-х рр. ці утворення навіть не розглядались як 

перспективні. Вивчення порід з низькими колекторськими властивостями зро-

било можливим відкриття крупних і гігантських родовищ в США (Сан Хуан, 

Уаттенберг, Аркома та ін.) із загальними запасами до 50 трлн м
3
 газу.  

Цікавим фактом є відкриття покладів, де спочатку припливу газу чи нафти 

після відкриття продуктивного горизонту не спостерігалося, хоча подальша ус-

пішність буріння була вельми високою – на родовищі Діп-Бейсін із пробурених 

станом на 1979 рік з 544 свердловин 84 % виявились продуктивними. У всіх 

свердловинах проводили гідророзрив продуктивного пласта з піском, скляними 

кульками та водою. Для цього етапу гідророзрив був стандартною процедурою 

і давав можливість переводити свердловини в розряд продуктивних.  

Цим досвідом варто скористатись для вивчення та оцінки газо- та нафто-

носності комплексів гірських порід в України. Традиційне виділення перспек-

тивних ділянок за величиною фільтраційних властивостей в сукупності із наяв-

ністю сприятливих структур та виявлені закономірності газоносності унікаль-

них за розмірами родовищ (як в США, так і Канаді) нетрадиційного типу дають 

підстави значною мірою зорієнтувати пошукові роботи на формації, представ-

лені переважно глинистими породами з низькими колекторськими властивос-

тями. За аналогією за особливостями зарубіжних родовищ сланцевого газу, ма-

сштаби потенційних об‘єктів мають відповідати рангу крупних родовищ з вра-

хуванням площі та розмірів наявних структур чи формацій.  

 

1.6. Проблеми походження вуглеводнів у сланцевих породах 

 

Питання генезису сланцевих нафти і газу тісно пов‘язані з проблемою по-

ходження вуглеводнів взагалі. Поширені дві основні точки зору на походження 

каустобіолітів: органічна і неорганічна [Бурштар, 1973; Лукин, 1997; Лукін, 

2004; Лукін, Піковський, 2004; Проблемы происхождения…, 1966; Тиссо, Ве-

льте, 1981; Чекалюк, 1967]. Раніше модель біогенного походження вуглеводнів 

переважно не викликала сумніву, але починаючи з кінця XIX ст., завдяки успі-

хам класичної хімії, коли були синтезовані штучні сполуки С, О, Н, S, N та ін-

ших елементів, що входять до складу каустобіолітів, з‘явилися гіпотези про 

можливість їх абіогенного синтезу, включаючи нафту. Подібної точки зору до-

тримувався такий незаперечний авторитет у хімії як Д.І. Мендєлєєв. Широкий 

розвиток ця ідея отримала в Україні, де над нею працювали В.Б. Порфир‘єв, 
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Г.Н. Доленко, С.І. Субботін, Е.Б. Чекалюк, О.Ю. Лукін, О.Л.  Кабишев та багато 

інших відомих вчених. Аргументи цих дослідників базуються як на теоретич-

ному підґрунті, так і на фактах знахідок скупчень нафти і газу в кристалічних 

породах схилів Українського і Воронезького щитів. Такі дані можуть свідчити 

про можливість утворення вуглеводнів абіогенним шляхом. Своєрідним підтве-

рдженням цієї можливості є значна поширеність вуглеводнів у космосі, зокрема 

наявність метанових атмосфер і навіть цілих вуглеводневих космічних тіл (зок-

рема супутника Сатурна – Титану).  

Останнім часом з‘явилося чимало даних щодо абіогенного походження ме-

тану в земній корі. Зокрема, це скупчення шахтних вуглеводневих газів у сієні-

тових масивах, де неможлива ні контамінація, ні міграція та проникнення біо-

генного газу, наявність потужних струменів холодного метану («метанові си-

пи») на дні Чорного та Норвезького морів; ізотопний моніторинг газових дже-

рел у сучасних вулканічних областях, де була зареєстрована періодична активі-

зація викидів ендогенного СН4 без будь-якого зв‘язку з осадовими басейнами, 

поновлення виснажених родовищ газу за рахунок глибинних підтоків (що, віро-

гідно, стосується Шебелинського родовища, яке розробляється до цього часу, 

незважаючи на те, що його початкові видобувні запаси давно вилучені). Всі ці 

факти дозволяють неоднозначно відноситися до класичної біогенної теорії по-

ходження вуглеводнів, хоча треба зважати на те, що методи пошуків та оцінки 

запасів вуглеводнів поки що базуються тільки на цій «класичній» парадигмі. 

Згідно з концепцію неорганічного походження вуглеводнів, глибинні флю-

їдні потоки мантійного походження, які здійснюють перенос тепла і речовини в 

різних формах, розглядаються з одного боку як можливе джерело вуглеводнів, а 

з іншого – як чинник, що сприяє посиленню генерації вуглеводнів з органічної 

речовини осадових порід земної кори. Прямим доказом реальності подібних 

процесів є наявність газово-рідких потоків у надглибоких свердловинах, пробу-

рених в кристалічних породах раннього докембрію, де відсутня органічна речо-

вина (Кольська в Мурманській області РФ, Грамсберг-1 в Швеції). У складі цих 

потоків, разом з невуглецевими газами (H2, CO2, O2, N2, He, Ra) знайдений і ме-

тан. Метан та його гомологи встановлені у високотемпературних гідротермаль-

них флюїдах рифтових систем океанів (зокрема, Галапагосський, Маріанський 

рифти), де величина його потоку досягає 1,610
8
 м

3
/рік. Викиди метану зафіксо-

вані в межах рифтових долин Східноафриканської рифтової системи, де осадові 

породи (можливе джерело органічного метану) відсутні.  

Визнаючи достовірність перерахованих фактів, зазначимо, що, по-перше, 

йдеться мова про метан, а не інші більш складні ВВ, по-друге, сучасні методи 

прогнозування, пошуків та розвідки ВВ, включаючи нетрадиційні, які базують-

ся на «класичній» біогенній парадигмі, цілком себе виправдовують. 

З огляду на це цікавими є також синтетичні концепції, відповідно до яких 

глибинні флюїдні потоки мантійного походження, які здійснюють перенос теп-

ла і речовини в різних формах, розглядаються з одного боку як можливе джере-

ло ВВ, а з іншого – як чинник, що сприяє посиленню генерації вуглеводнів з ОР 

осадових порід. 
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Виходячи з концепції осадово-міграційного походження вуглеводнів, роз-

робленою М.Б. Вассоєвичем, С.Г. Неручевим, І.В. Висоцьким С.П. Максимо-

вим та іншими дослідниками, осадові утворення після седиментогенезу посту-

пово занурювались, перекриваючись молодшими за віком товщами. При збіль-

шенні глибини занурення поступово зростали тиски і температури, під дією 

яких осади трансформуються в гірські породи в процесі літогенезу [Ханин, 

1973]. Виділяють такі стадії літогенезу: діагенез, катагенез, метагенез і мета-

морфізм. Стадії метагенезу і катагенезу поділяються на підстадії та визначають-

ся за параметром відбивної здатності вітриніту (найпоширеніший мацерал ву-

гілля), який визначається двома способами – на повітрі та в імерсійних рідинах. 

Значення відбивної здатності вітриніту відповідають певним маркам вугілля. 

Відбивна здатність вітриніту 0,30-0,49 відповідає стадії протокатагенезу (ПК) і 

марці вугілля Б – буре, 0,50-0,64 – БД буре-довгополум‘яне; 0,65-0,84 – МК1 (Д 

– довгополум‘яне, Г– газове), 0,85-1,14 – МК2 (Г– газове, Ж-жирне), МК3 (Ж – 

жирне), 1,15-1,74 – МК4 (К – кам‘яне); 1,75-2,49 – МК5 (ОС – пісне, що спіка-

ється); 2,50-6,00 – АК (А – антрацити) (рис. 1.11).  

 

 
Рис. 1.11. Зіставлення загальної схеми катагенетичної зональності (а) із зональністю у 

розподілі родовищ ВВ у ДДЗ (б) [Лукин, 2007] 
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Разом з осадовими породами трансформується і ОР, реалізуючи свій нафто-

газогенераційний потенціал. Зазначимо при цьому, що ОР в осадових породах 

перебуває як у концентрованому (в глинистих прошарках, пластах вугілля), так і 

в розсіяному вигляді. При цьому об‘єми розсіяної органічної речовини (РОР) на-

багато більші порівняно з об‘ємами концентрованої у пластах та прошарках.  

Згідно з сучасними уявленнями осадові породи на шляху реалізації свого 

нафтогазогенеруючого потенціалу проходять ряд зон (інтервалів, стадій), в ме-

жах яких утворюються різнотипні вуглеводневі системи: 

1. Біохімічна, газова зона, що простягається до глибини близько 1км (тем-

пература не перевищує 60°С), де із OP утворюється переважно метан як про-

дукт дії анаеробної мікрофлори. 

2. Термолітична (термогазогенна) зона простягається до глибин 2,0—2,5 км 

(температура 70—90°С) і може продукувати метан і його найближчі гомологи в 

результаті теплової дії на OP.  

3. Термокаталітична зона, яка характеризується поступовим збільшенням гене-

рації рідинних ВВ. Глибина занурення 2,5—6 км (температура 70—200°С). Крім 

температури, перетворенню OP в цій зоні сприяє гетерогенний мікрокаталіз. Її нази-

вають також головною зоною (фазою) нафтоутворення, або «нафтовим вікном». 

4. Термогазогенна (пірогазогенна) зона, де завершується генерація ВВ із 

POP материнських порід, характеризується інтенсивним продукуванням метану. 

Цю зону інколи називають головною зоною газоутворення, або «газовим вік-

ном». В її межах генеруються газоконденсатні сполуки. 

Зіставлення значень відбивної здатності вітриніту, визначеної в імерсійних 

рідинах (Rо, %), з іншими показниками зрілості порід та з розподілом по розрізу 

скупчень нафти і газу дозволило встановити значення Rо,  що відповідає межам 

нафто- і газоутворення. Найнижчі значення відбивної здатності, які відповіда-

ють генерації нафти, становлять 0,45 %, а Rо, що дорівнює 0,6 % відповідає по-

чатку утворення промислових покладів нафти. Максимальна генерація нафти 

відбувається при зрілості органічної речовини Rо 0,8–1,0 %, а при більш висо-

ких значеннях разом із збільшенням відбивної здатності вітриніту відбувається 

швидкий ріст газового фактора. Генерація нафти закінчується при Rо = 1,3 %, 

конденсату при Rо = 2 %, метану при Rо = 3,5 %. До сьогодні не встановлено 

жодного покладу метану, для якого відбивна здатність вітриніту у суміжних з 

колекторами породах перевищувала б 3,5 %. 

У відповідності з розробленою стадійністю головна зона (фаза) нафтоутво-

рення (ГЗН) виділяється в інтервалах стадій метагенезу (МК) МК1–МК2, а голо-

вна зона газоутворення (ГЗГ) приходиться на стадії метагенезу-апокатагенезу 

(МК3–АК2). При цьому ГЗГ поділяється ще на дві підфази – газоконденсатну – 

МК3 і метанову – МК4–АК.  

Для детального вивчення нафтогазогенераційного потенціалу осадових 

порід  в останні роки ефективно застосовуються установки Rock-Eval [Rock-

Eval applications…,2006]. З їх допомогою вдається визначити велику кількість 

важливих петрохімічних та інших параметрів, реконструювати термічну істо-

рію породи та визначити її генераційний потенціал. Серед численних парамет-
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рів зокрема визначається кількість загального органічного вуглецю (TOC) а та-

кож водневий індекс (HI), що є одним з найважливіших. Його величина пропо-

рційна кількості водню в керогені і, таким чином, вказує на здатність породи 

генерувати ВВ. Високі індекси водню вказують на більший генераційний поте-

нціал породи. 

Зауважимо, що згідно з осадово-міграційною концепцією, кількісні спів-

відношення фаз вуглеводнів, що генеруються, залежать, крім інтенсивності те-

мпературних перетворень осадових порід, також від її первинної природи ОР і, 

відповідно типів керогену. Материнські породи з ІІ типом керогену сприятливі 

для генерації нафти, з ІІІ типом – для генерації газу. Найчастіше трапляються 

материнські породи зі змішаним типом керогену, при цьому І тип у чистому ви-

гляді майже невідомий. 

Величина Rо 1,34 % вважається граничною для існування нафтової фази, 

що відповідає градації катагенезу МК4–МК5 і палеотемпературі 200 °С. При се-

редньому геотермічному градієнті 2,5–3,0 °/100 м на глибині 4–5 км масова ге-

нерація рідких вуглеводнів повинна змінюватися генерацією газоподібних. Од-

нак, у глибокозанурених відкладах сучасних западин, які характеризуються ви-

сокими швидкостями осадконакопичення і розтягнутою катагенетичною зона-

льністю внаслідок зниженого геотермічного градієнту нижня границя утворен-

ня нафти може опускатися до глибини 6–8 км. 

Аналіз матеріалів буріння надглибоких свердловин, пробурених у США 

в Мексиканській затоці (св. Джакобс-1 – 7544 м), в прогині Анадарко (св. Бе-

рта-Роджерс – 9525 м), у Внутрішньому соленосному басейні (св. Мак-Нейр 

– 6905 м) доводить, що навіть при сучасних температурах 200–296 
о
С нафто-

газоматеринські товщі ранньої крейди, верхньої юри, верхнього девону-

нижнього карбону не втратили можливості генерації рідких вуглеводнів. 

Отже, рідкі вуглеводні в розсіяному стані зустрічаються при значно вищих 

температурах, ніж традиційно вважається, а застосування методу екстраполяції 

Rо вітриніту для оцінки градацій катагенезу, палеотемператур і границі рідкої 

та газової фази не завжди правомірно.  

Таким чином, наявні фактичні дані суперечать теоретичним розрахункам і 

призводять до необхідності перегляду донедавна загальноприйнятих механізмів 

генерації вуглеводнів у процесі катагенезу. Виявляється, що кожний нафтога-

зоносний басейн і навіть його окремі частини мають свої індивідуальні особли-

вості генерації ВВ, які потребують розшифровки. Ці особливості пов‘язані у 

першу чергу з віком порід, геотермічним градієнтом, перервами в седиментації, 

глибиною та швидкістю занурення нафтогазоматеринських товщ, впливом гли-

бинного тепла, пов‘язаного зокрема з магматизмом, та іншими факторами, що 

підтверджено також узагальненнями по ДДЗ. 

При температурі понад 250 
о
С значно зростає інтенсивність міграції вугле-

воднів з нафтогазоматеринських порід: зростає розчинність газу та рідких вуг-

леводнів у воді, при температурі до 300 
о
С формується однофазний флюїд, який 

переміщується з глибинних до поверхневих частин осадового басейну. Вивчен-

ня газово-рідких включень в мінералах дало можливість моделювати процес 
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фазових перетворень вуглеводнів і припустити можливість існування рідкої фа-

зи до температур 360 
о
С, етану і більш важких гомологів – до 450 

о
С, а метану 

до 750 
о
С. Це свідчить про принципову можливість існування глибинного дже-

рела ВВ чи, щонайменше – про тісний зв'язок процесів нафтогазоутворення і 

нафтогазонакопичення з глибинними процесами, що відбуваються в земній корі 

та в мантії. При цьому термальні флюїдні потоки, які здійснюють тепло- і ма-

соперенос, посилюють генерацію ВВ з органічної речовини осадових порід. 

Таким чином, нетрадиційні ВВ, пов‘язані з алевро-глинистими або глинис-

тими породами, що характеризуються високим вмістом ОР різного походження. 

Більшістю дослідників такі породи розглядаються як нафтогазоматеринські. За-

лежно від типів керогену та термічної зрілості нафтогазоматеринські породи 

могли генерувати ВВ різного фазового складу, але на відміну від традиційних 

скупчень сланцеві нафта і газ знаходяться у розсіяному вигляді на місці їх гене-

рації. Цим вони відрізняються від традиційних покладів, які виникли в резуль-

таті міграції та акумуляції ВВ, що генерувались внаслідок перетворення ОР. 

При цьому роль, яку можуть відігравати глибинні джерела ВВ, що виникають у 

процесі дегазації Землі, на сьогодні залишається дискусійною. 

 

РОЗДІЛ 2 

 

СЛАНЦЕВИЙ ГАЗ 
 

2.1. Технологія видобутку сланцевого газу 

 

Той факт, що в сланцях, збагачених органікою, є газ, було відомо ще в XIX 

столітті. Перша свердловина, з якої було отримано промисловий приплив газу з 

формації девонських сланців, була пробурена у 1821 р. в місцевості Фредонія 

(Fredonia) в штаті Нью-Йорк. Вона видобувала газ 75 років. Газ з девонських 

сланців Аппалачів видобувався також в штатах Західна Вірджинія, Кентуккі і 

Пенсильванія. У 1880 р. невеликі кількості газу отримували зі сланців формації 

Огайо (Ohio Shale) на родовищі Біг-Сенді-Філд (Big Sandy Field), де були про-

бурені тисячі неглибоких вертикальних свердловин. Газ використовували на 

місцеві потреби з огляду на відсутність розвиненої газотранспортної мережі. 

Часом застосовували інтенсифікацію припливу газу за допомогою вибухових 

матеріалів. Деякі з цих свердловин в Аппалачах діють до сьогодні. 

Ініціатором масштабного виробництва сланцевого газу в США є Джордж П. 

Мітчелл, який в 1946 р. заснував нафто- і газодобувну компанію «Mitchell Energy 

& Development», продану в 2001 р. компанії «Devon Energy» за $3,5 млрд. 

На межі 1950–60-х рр. вперше було випробувано метод гідравлічної сти-

муляції тріщиноутворення в свердловинах, що видобували газ зі сланців. На 

початку 80-х рр. починається видобуток газу зі сланців формацій Антрим 

(Antrim Shale) в штаті Мічіган, Левіс (Lewis Shale) в Арізоні, Барнет (Barnett 

Shale) в басейні  Форт-Ворт (Fort Worth) в Техасі та Нью-Олбані (New Albany 

Shale) в Кентукі. Наприкінці минулого століття газ зі сланців видобувався з 5 

http://en.wikipedia.org/wiki/George_P._Mitchell
http://en.wikipedia.org/wiki/George_P._Mitchell


33 

 

 3
3
 

родовищ (Огайо, Антрим, Барнет, Нью-Олбані, Левіс) у незначних обсягах за 

допомогою вертикальних свердловин. В 2003 р. на родовищі Барнет була впро-

ваджена технологія горизонтального буріння з покроковим гідророзривом пла-

ста. Зараз газ зі сланців видобувається із 40 000 свердловин та понад 20 покла-

дів, а його видобуток в США досяг 57 млрд м
3
. 

У 70-тих роках ХХ століття в США були проведені розвідувальні роботи, в 

ході яких виявлено чотири величезні сланцеві структури – Барнет (Barnett), 

Хейнсвілл (Haynesville), Фейетвілл (Fayetteville) і Марселлус (Marcellus), що 

охоплюють десятки тисяч км
2
 і вміщують гігантські запаси природного газу. 

Новий етап у промисловому видобутку сланцевого газу почався в 1981 р. у Пі-

внічному Техасі, Пенсильванії на родовищі Барнет. Буріння здійснювалося на 

глибину 750 м. Добовий дебіт складав близько 3000 м
3
, запаси сланцевого газу 

на піонерській свердловині – близько 8 млн м
3
. Однак, на той момент ці ресурси 

виявилися технічно недосяжними, а розробка відповідних технологій видобут-

ку була припинена після падіння цін на нафту в 80-их роках.  

Проте, в 90-тих роках декілька невеликих компаній, найбільшою і найак-

тивнішою з яких була Chesapeake Energy, вирішили повернутися до ідеї вилу-

чення газу зі сланцевих пластів. Корпорація Chesapeake Energy була заснована в 

1989 р. Томом Л. Уордом (Tom L. Ward). Головною їх стратегією було буріння 

горизонтальних свердловин. Вперше ця технологія була застосована ще в 40-х 

роках і полягала в тому, що вже усередині пласта бур поступово відхилявся від 

вертикалі, поки це відхилення не досягало 90
о
, а далі продовжував рух вже па-

ралельно до земної поверхні (рис. 2.1). Потім від неї відмовилися через високу 

вартість. Завдяки розробкам 90-х і використанню нових матеріалів, зокрема для 

виготовлення бурових труб, витрати вдалося знизити, хоча вартість горизонта-

льної свердловини залишалася вищою, ніж у традиційної вертикальної, в сере-

дньому в 4 рази. В 2002 р. компанія Шлюмберже пробурила першу горизонта-

льну свердловину на сланцевий газ з використанням технології гідророзриву 

пласта (ГРП) і отримала дуже позитивні результати. 
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Рис. 2.1. Схема видобутку газу горизонтальними і вертикальними свердловинами 

Зараз корпорація Chesapeake Energy є провідною з видобутку природного 

газу в США. Вона видобуває сланцевий газ на чотирьох покладах сланців: Бар-

нет, Фейетвілл, Марселлус, Хейнсвілл. Найбільш розвинений регіон видобутку 

сланцевого газу – Барнет на півночі Техасу. 

Для видобутку сланцевого газу використовують горизонтальне буріння 

(directional drilling), гідророзрив пласта (hydraulic fracturing) і сейсмічне моде-

лювання 3D GEO (технологія запроваджена фахівцями компанії Chesapeake 

Energy) [Аксельрод, 2011; Бадер Аль-Матар и др., 2008]. Теоретичні основи гі-

дророзриву пласта розробив академік С.А. Христіанович (за участю Ю.П. Жел-

това) в 1953 р. При видобутку сланцевого газу за новою технологією пробурю-

ють одну свердловину і від неї потім на великій глибині розходяться горизон-

тальні свердловини, довжина яких може досягати 2–3 км. Після цього в пробу-

рені свердловини закачується під тиском суміш води, пропанту (піску) і хіміка-

тів (рис. 2.2).  

Створення поперечних тріщин у горизонтальних свердловинах значно збі-

льшує площу контакту з глинистим газоносним пластом. Поперечні тріщини 

орієнтовані перпендикулярно до стовбура свердловини. Вони виникають під 

час гідророзриву внаслідок буріння в напрямку найменших горизонтальних на-

пруг (рис. 2.3). Повздовжні тріщини паралельні до стовбура і утворюються в 

результаті гідророзриву свердловини, пробуреної в напрямку найбільших гори-

зонтальних напруг. 

 

 
Рис. 2.2. Технологічна схема видобутку природного сланцевого газу при вертикальному 

та горизонтальному бурінні [Producing Gas…, 2006] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://en.wikipedia.org/wiki/directional_drilling
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_fracturing
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=3D_GEO&action=edit&redlink=1
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Рис. 2.3. Особливості формування штучної тріщинуватості при гідророзриві пласта 

[Unconventional Natural Gas Resources] 

 

Гідроударом руйнують перегородки між «газовими кишенями», що дозво-

ляє зібрати запаси сланцевого газу та відкачати його через вертикальний стов-

бур. При такій технології немає необхідності у великій кількості внутрішньоп-

ромислових газопроводів. Оскільки в процесі буріння використовується сучас-

не сейсмічне моделювання 3D GEO, то воно дозволяє оперативно контролюва-

ти та оптимізувати процес проходки свердловини. Аналогічна технологія видо-

бутку застосовується і для отримання вугільного метану. 

Порівняно з традиційними джерелами газу, скупчення сланцевого газу по-

ширені на значно більших площах. Наприклад, поклади сланцевого газу займа-

ють об‘єми лише від 0,2 до 3,2 млрд м
3
 (bcm) на 1 км

2
 території, порівняно з 2–5 

млрд м
3
 на 1 км

2
 для традиційних покладів газу. Внаслідок цього для розвідки 

та видобутку сланцевого газу необхідно набагато більше свердловин. До того 

ж, експлуатаційні свердловини виснажуються також набагато швидше, ніж у 

покладах традиційного газу, і профіль їх виснаження після піку видобутку є 

дуже різким. Гідравлічний розрив – процес закачування води, хімічних речовин 

та пропанту під високим тиском, що проводиться з метою руйнування структу-

ри породи та виклику промислових припливів ВВ із глинистих чи ущільнених 

порід також є обов‘язковою процедурою при пошуках кондиційних скупчень 

сланцевого газу. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
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Деякою перевагою нетрадиційних покладів є те, що ризик отримати «су-

хі» свердловини є набагато менший, ніж для традиційних покладів джерел га-

зу. Також, як вказувалось, багато потенційних сланцевих формацій збігаються 

з контурами вже освоєних регіонів із традиційними покладами ВВ, що  дозво-

ляє залучати до вивчення газоносності великі обсяги різноманітної інформації.  

Досвід освоєння родовища Барнет показує, що виснаження свердловин ся-

гає 39 % в перший рік, 50 % – між першим і третім роком, і 95 % – між першим 

роком і десятим. Тобто, свердловина в сланцевому полі має тривалість життя 8–

12 років, на відміну від 30–40 років для родовища традиційного газу. Потрібно 

також зауважити, що коефіцієнт газовилучення в свердловинах на ділянках із 

сланцевим газом є набагато меншим (8–30 %), ніж для свердловин у традиційних 

джерелах газу (60–80 %). Внаслідок цього для розробки родовища сланцевого 

газу потрібно набагато більше свердловин, ніж для традиційних родовищ. В Пів-

нічному Техасі на родовищі Барнет середня щільність свердловин сягає 12 на 

км². Крім того, виникає потреба з часом все частіше стимулювати поклади роз-

ривом (рис. 2.4).  

Технології видобутку сланцевого газу продовжують вдосконалюватись. 

Важливим в цьому сенсі є розвиток технологій виготовлення труб для буріння. 

Всі ці особливості здорожчують видобуток сланцевого газу, зменшуючи прибу-

ток в цілому. Оцінки вартості його видобутку суттєво коливаються – від $80–

100 до $140–150 за 1 тис м
3
, порівняно з $20–42 за 1 тис м

3
 для Західносибірсь-

кого регіону з традиційними покладами газу.  

Таким чином, підґрунтям «газової революції» в США були податкові пільги, 

впровадження технології горизонтального буріння і гідроудару, лібералізація рин-

ку газу та сервісних послуг в США, зростаючі ціни на газ. 
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Рис. 2.4. Кількість стимуляцій гідророзривом на газових свердловинах родовища Барнет 

[Gale et al., 2007] 
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2.2. Газоносні сланцеві басейни світу 

 

Світові ресурси нетрадиційного газу за різними підрахунками значно пере-

вищують запаси традиційного газу; запаси сланцевого газу оцінюються в 200 

трлн м
3
. Вони відомі в багатьох країнах світу, але найбільша частина їх запасів 

сьогодні розвідана у США (рис. 2.5). 

 

 
Рис. 2.5. Оцінка ресурсів газу в світі  в трлн. фут

3
 (IEA analysis, 2013 р.) 

 

Загальні ресурси горючих сланців у світі оцінені в 650 трлн т (26 трлн т 

сланцевої смоли). Основні ресурси – близько 430–450 трлн т (24–25 трлн т сла-

нцевої смоли) – зосереджені в США (штати Колорадо, Юта, Вайомінг) і пов'я-

зані з формацією Грін-Рівер. Великі запаси горючих сланців є в Бразилії (Іраті, 

Параїба), КНР (Фушунь), відомі в Болгарії (Гурково, Боровдол), Великій Бри-

танії (Стаффордшир), Німеччині (Брауншвейг, Мессінг), Франції (басейни Па-

ризький, Франш-Конте), Іспанії (Пуертольяно, Коімбра), Австрії (Херінг, Зе-

фельд), Канаді (Форт-Норман, Мелвілл), Австралії (Камувіл, Рандл), Італії (Мо-

лларо, Кієті), Швеції (Рамстад, Готланд) та ін. [Kuuskraa et al., 2011; Ridley, 

2011] Ресурси Прибалтійського басейну оцінюються в 21,1 млрд т, Волзького 

(РФ) – 29,7 млрд т, Вичегодського (РФ) – 28 млрд т, Тімано-Печорського (РФ) – 

6 млрд т, Сирдар‘їнського – 24,6 млрд т, Амудар‘їнського – 22,3 млрд т. Ресур-

си найбільшого родовища України, Болтиського, складають 4,5 млрд т.  

Пошуки та розробку покладів нетрадиційного газу проводять у сланцях рі-

зного віку: 
 середньодевонські Marcellus Shale, обмежені зверху сланцями (Hamilton Group) і ва-

пняком (Tristates Group) нижче, розташовані в штатах Нью Йорк, Пенсильванія, Вір-

джинія, Огайо; 

 Barnett Shale сланці, обмежені вапняком Marble Falls зверху і нижче вапняком 

Chappel, що відносяться до міссісіпських відкладів басейну Форт-Уорт північної ча-

стини штату Техас; 

 Міссісіпські Fayetteville Shale, обмежені вапняком Pitkin зверху і нижче пісковиком 

Batesville, знаходяться в басейні Arkoma північного Арканзасу та сходу штату Оклахоми; 
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 верхньоюрські сланці Haynesville, обмежені зверху пісковиком Cotton Valley Group і 

знизу вапняком SmackoverFormation, розміщені у Соленосному басейні у північній 

частині штату Луїзіана і на сході Техасу; 

 The Woodford Shale – формація сланців девонського віку, обмежена вапняком 

OsageLime зверху та недиференційованими верствами нижче, розташована на півдні 

центральної частини штату Оклахома;  

 Antrim Shale сланці пізньодевонського віку, знаходяться у північній частині півост-

рова Мічиган, обмежені сланцями Bedford Shale зверху і вапняком Squaw Bay 

Limestone знизу; 

 New Albany Shale (середній девон-нижній міссісіпій) у південно-східній частині 

штату Іллінойс, південно-західній частині штату Індіана і північно-західній частині 

штату Кентуккі; обмежені вапняком Rockford Limestone зверху і вапняком North 

Vernon Limestone знизу. 

В Європі перспективними також є сланці різного віку (рис. 2.6): 
 палеозойські в Південній Швеції;  

 пермсько-кам‘яновугільні відклади в південно-західній Німеччині; 

 нижньоюрські - у Нижньосаксонському басейні в Німеччині;  

 нижньоюрські - в Паризькому басейні у Франції; 

 нижньоюрські та крейдові - в південно-східному басейні у Франції; 

 верхньоюрські - у Віденському басейні; 

 нижньокрейдові - в Англії; 

 кайнозойські - в западині Мако в Угорщині; 

 нижньопалеозойські, головним чином верхньоордовицькі та нижньосилурійські гра-

птолітові сланці Балтійського і Люблінсько-Подляського басейнів у Польщі. 

 еоценові, крейдові і кам‘яновугільні сланці на глибинах від 6000–11000 футів у Кан-

табрійському басейні Північної Іспанії. 

За даними The Petroleum and Renewable Energy Company Ltd, найперспек-

тивнішими для пошуків покладів сланцевого газу в Північній Африці та на 

Близькому Сході є відклади силуру, проте девонські та ордовицькі утворення 

також можуть бути локально перспективними (рис. 2.7). 

США. Лідером з видобутку сланцевого газу є США, які володіють найбі-

льшими в світі запасами (70 % світових) і який є в 48 штатах. У США розвідані 

запаси сланцевого газу складають 24 трлн м
3
 (ті, що технічно можна вилучи-

ти  – 3,6  трлн м
3
). Наразі в США відкриті величезні родовища, з яких найбіль-

шими є Барнет (Barnett), Хейнсвілл (Haynesville), Фейетвілл (Fayetteville) і Мар-

селлус (Marcellus). Провідною корпорацією в США з видобутку сланцевого га-

зу є Chesapeake Energy. Промисловий видобуток сланцевого газу був початий 

компанією Devon Energy в США на початку 2000-х років на родовищі Барнет в 

штаті Техас, де в 2002  р. була пробурена перша горизонтальна свердловина. В 

2007 р. в США вже функціонувало 4185 сланце-газових свердловин і було ви-

добуто 34 млрд м
3
 вуглеводнів цього типу. 

У 2008 р. видобуток природного газу в США збільшився на 7,5 % (або на 

41,7 млрд м
3
), показавши найвищі темпи зростання за чверть століття (рис. 2.8). 

Велику частку цього зростання дав саме сланцевий газ, об'єм видобутку якого 

склав у 2008 р. 57 млрд м
3
 (8 % від загальнонаціонального показника), з яких 

близько 70 % припадає на поклади Барнет.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Chesapeake_Energy
http://ru.wikipedia.org/wiki/Devon_Energy
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://en.wikipedia.org/wiki/Barnett_Shale
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002
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Рис. 2.6.  Головні європейські басейни з потенціалом сланцевого газу [Karcz et al., 2013]
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Рис. 2.7.  Відклади, перспективні на сланцевий газ в Північній Африці 

та на Близькому Сході [Operators chase…, 2008] 

 

2000 2007 2008

0

10,000

20,000

30,000

Сланець

Традиційні ресурси

Метан вугленосних товщ

М
л

р
д

. 
ф

3

  
 

Рис. 2.8. Джерела видобутку газу у США [Durham, 2008] 

 

У 2008 р. EIA оцінило доведені запаси сланцевого газу на території США в 

866,3 млрд м
3
, а в 2010 р. переоцінило їх величину в розмірі 1637 млрд м

3
.  

Продуктивні сланцеві поклади в США виявлені на глибинах між 150 і 3350 

м. Ближче до земної поверхні є сланці родовища Антрім (180–670 м) і Нью-

Олбані (150–600 м), тоді як більш глибинні включають сланці Барнет (2000–

2600 м) і Вудфорд (1800–3400 м). 



41 

 

 4
1
 

Найважливіші формації газовмісних сланців у США: 
 Марселлус (Marcellus) на північному сході; 

 Нью-Олбані (New Albany) в басейні Іллінойс (Illinois); 

 Барнет (Barnett) в басейні Форт-Ворт (Fort Worth Basin); 

 Хейнсвілл (Haynesville) в Луїзіані (Louisiana); 

 Манкос (Mancos), Гермоза (Hermosa), Левіс (Lewis), Моурі (Mowry) в Юті; 

 Ігл-Форд (Eagle Ford) в Південному Техасі; 

 Баккен (Bakken) в басейні Уіллістон (Williston) в Північній Дакоті. 

Найбільшим джерелом сланцевого газу є поклади Марселлус, що охоплю-

ють значну частину Пенсільванії і Західної Віргінії, частину штатів Огайо і 

Нью-Йорк (рис. 2.9–2.12). Вони мають чорний колір і вміщують кероген. Вели-

чезний пласт сланців товщиною від 8 до 80 м протягнувся від штату Нью-Йорк 

на північному сході до штату Теннессі на південному заході, охоплюючи біль-

шу частину Пенсільванії і Західної Вірджинії, частину штатів Огайо і Нью 

Йорк. Його загальна площа становить 140 тис. км
2
, глибина залягання від 700 

до 3000 м. За різними оцінками, геологічні запаси газу можуть складати від 4,5 

до 15,2 трлн м
3
 (наводяться також оцінки в 489 трлн м

3
), що відповідає газона-

сиченості порід в 0,32–1,0 %. Коефіцієнт вилучення газу прийнято рівним 0,1. 

Для освоєння родовища потрібно пробурити від 100 до 220 тисяч свердловин 

вартістю $3–4 млн кожна. Таким чином, мінімальний об‘єм капітальних вкла-

день тільки в буріння свердловин повинен становити $300 млрд  (поки пробу-

рено біля 400 свердловин). Середня щільність запасів газу, який вилучається – 

7,04 млн м
3
 на 1 км

2
 площі або 6,35 млн м

3
 на одну свердловину, що відповідає 

середньому місячному дебіту на традиційних родовищах.   

 

 

Рис. 2.9. Схема розташування сланцевих газових басейнів США 
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Рис. 2.10. Товщина продуктивних горизонтів сланців Марселлус [Megacompartment 

Complex…, 1994] 

 

 
 

Рис. 2.11. Глибина залягання продуктивних горизонтів сланців Марселлус 

[Megacompartment Complex…, 1994] 
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Рис. 2.12. Схема стратиграфічного положення сланців Марселлус [Megacompartment 

Complex…, 1994] 

 

Сланцевий газ приурочений до сланців Марселлус середнього девону тов-

щиною 20–80 м. Їх глибина залягання змінюється по площі, а в деяких ділянках 

штату Нью-Йорк сланці навіть виходять на поверхню. Власне їх назва й пішла 

від відслонень з околиць міста Марселлус (штат Нью-Йорк), виявлених під час 

геологічних досліджень 1839 р. Сланці Марселлус мають сприятливий мінера-

льний склад, порівняно низьку щільність, вони більш пористі, що може приво-

дити до накопичення великої кількості вільного газу. Деякі характеристики 

сланців змінюються із сходу на захід і з півночі на південь. Так, в західній час-

тині басейну встановлені більш високі вмісти органічного вуглецю, але тут фо-

рмація є малопотужною, формувалась у мілководних умовах. У східній частині 

вміст органіки знижується одночасно зі зростанням глибини формування, тов-

щиною відкладів, вмісту кварцу. Нез‘ясованим залишається питання щодо мо-

жливості розкриття газового потенціалу глибшої та потужнішої східної сторони 

багатостадійним гідророзривом у горизонтальних свердловинах. Природна 

тріщинуватість в південних частинах басейну є більш інтенсивною, ніж у півні-

чних. В сланцях Марселлус встановлена підвищена кількість піриту, Cu, Al, Cd, 

As, Pb, Hg, Co, Cr, Ni, V, Zn, U, Th, Rа
226

, Rа
228

, Rn.  

Екологічними проблемами при бурінні свердловин у сланцях Марселлус є: 

зміна гідрологічного режиму поверхневих і підземних джерел води за рахунок 

їх інтенсивного використання; радіоактивне забруднення атмосфери, літосфери 

і гідросфери. 

Родовище Барнет на півночі штату Техас у США в басейні Форт-Ворт по-

чало вивчатися з 1981 року [Abouelresh, Slatt, 2011; Hill, Jarvie, 2007, Pollastro, 
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2007]. Сланці залягають тут на глибинах від 450 м до 2 км на площі 13 тис. км
2
, 

товщина пласта змінюється від 12 до 270 м, запаси газу оцінюються в 59 млрд 

м
3
. Розробка родовища проводиться починаючи з 1993 р., проте різке збільшен-

ня видобутку відбулося з початку 2000-х років (рис. 2.13), а в 2008 р. родовище 

дало вже 20 млрд м
3
, число продуктивних свердловин досягло 11800 (одна на 

кожні 64 км
2
).  
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Рис. 2.13. Видобуток сланцевого газу (в млрд. кв. фут.) на родовищі Барнет з 1993 по 

2006 рр. 

 

Планувалося при розробці родовища пробурити більше 20 тис. свердловин 

сіткою 64 га/свердловину. Цих показників не було досягнуто. В 2006 р. видобу-

ток газу із 6080 свердловин склав 20 млрд м
3
. В цілому, на родовищах Техасу 

видобуто за останні роки 40–45 млрд м
3 

газу. Для перших операцій гідророзри-

ву пласта (ГРП) потрібно було близько 1000 т води і 100 т піску. Сьогодні в го-

ризонтальних свердловинах вартістю $2,6–4,0 млн  для однієї операції ГРП по-

трібно приблизно 4000 т води і 200 т піску. В середньому протягом року на ко-

жній свердловині проводиться три ГРП.  

Компанія Chesapeake Energy, крупний оператор родовища, повідомляє про 

введення в експлуатацію нових свердловин із дебітом 350 тис. м
3
/добу протягом 

першого місяця. Ця величина швидко знижується. Основна частина запасів газу, 

що видобувається, уже вироблена. Зазвичай, перші свердловини проходились в 

районах з найбільшою товщиною пласта (150–270 м), цим же пояснюється ущі-

льнення сітки свердловин, яке вже сягає 16 і навіть 8 га/свердловину. Протягом 

останніх двох років видобуток газу вже не зростає, хоча масштабне буріння про-

довжується. Це свідчить про те, що приріст видобутку в нових свердловинах по-

вністю компенсується його зниженням в раніше пробурених стовбурах.    

Родовище Ігл-Форд у Південному Техасі в останній час інтенсивно залу-

чається до розробки сланцевого газу. Сланці мають товщину до 76 м і продук-
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тивні на різних глибинах – від 1200 до 3600 м. Ресурси родовища перевищують 

280 млрд м
3
.  

Зміни об'єму видобутку в цих та інших найважливіших газових басейнах 

США, а також прогнозні об'єми видобутку показані на рис. 2.14, а їх характери-

стики наведені в табл. 2.1. 

 

 
Рис. 2.14. Видобуток газу (реальний і прогнозний), трлн. куб. футів в різних басейнах 

1 – Хорн-Рівер (Мусква); 2 – Монтней; 3 – Марселлус; 4 – Вудфорд; 5 – Хейнсвілл; 6 – Фейе-

твілл; 7 – Діп-Босьер; 8 – Барнет 

 

Таблиця 2.1. Окремі геологічні та технічні характеристики родовищ сланцевого газу США 

Характеристика 

Басейни 

Барнет 
Фейет-

вілл 

Хейнс-

вілл 

Мар-

селлус 

Вуд-

форд 

Ан-

трім 

Нью- 

Олбані 

Площа басейну (квадра-

тні милі) 
5000 9000 9000 95000 11000 12000 43500 

Глибина (фути) 
6500– 

8500 

1000–

7000 

10500–

13500 

4000–

8500 

6000–

11000 

600–

2200 

500–

2000 

Товщина (фути) 100–600 20–200 200–300 50–200 120–220 70–120 50–100 

Глибина від поверхні до 

горизонту із збагачени-

ми вуглеводнями водами 

(фути) 

1200 500 400 850 400 300 400 

Поверх газоносності - 

між покрівлею родовища 

і нижнім горизонтом із 

збагаченими вуглевод-

нями водами (фути) 

5300–

7300 
500–6500 

10100–

13100 

2125–

7650 

5600–

10600 

300–

1900 

100–

1600 

Вміст органічного вуг-

лецю, % 
4,5 4,0–9,8 0,5–4,0 3–12 1–14 1–20 1–25 

Загальна пористість, % 4–5 2–8 8–9 10 3–9 9 10–14 

Вміст газу (куб. футів/т) 300–350 60–220 100–330 60–100 200–300 40–100 40–80 

Продуктивність води, 

барель/день 
     5–500 5–500 
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Площа свердловини, акри 60–160 80–160 40–560 40–160 640 40–160 80 

Об‘єми первинного газу, 

трлн куб. футів 
327 52 717 1500 23 76 160 

Ресурси, що технічно 

вилучатимуться, трлн 

куб. футів 

44 41,6 251 262 11,4 20 19,2 

Примітка. Наведені значення ресурсів для різних ділянок можуть суттєво змінюватись зале-

жно від компанії, що їх оцінює (в силу різного досвіду). Можливі також зміни значень з ча-

сом, залежно від оцінок, які проводились і від інших факторів. Вочевидь, ці оцінки будуть 

змінюватись з удосконаленням методів і технологій.  

 

Середньоеоценові горючі сланці світи Грін-Рівер представлені мергеля-

ми, збагаченими органічною речовиною, аргілітами і доломітами з кількістю 

Cорг. від 26 до 40 %. Органічна речовина представлена колоальгінітом. Значення 

водневого індексу HI варіюють від 600 до 800 мг УВ/г ТОС, що характеризує 

кероген I типу. Дані елементного аналізу керогену Н/Сат=1,53 показують його 

високоаліфатичну природу.   

У Канаді на численних ділянках в Британській Колумбії, Альберті, Саска-

чеван, Онтаріо, Квебеку і Новій Шотландії проводяться пошукові, розвідуваль-

ні і дослідницько-видобувні роботи на сланцевий газ. Головними об'єктами тут 

є (рис. 2.15): 

 

 

Рис. 2.15. Основні басейни сланцевого газу Канади [Poprawa, 2010
1
] 

 
 ордовицькі сланці Ютіка (UticaShale) в Квебеці (на південь від р. Святого Лаврен-

тія, між р. Монреаль і Квебек) – чорні вапняковисті сланці товщиною 150–750 фу-

тів, що містять органічний вуглець у кількості 3,5–5,0 %; прогнозний об'єм газу в 
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них складає 4 х 10
12

  куб. футів (120  км
3
), прогнозні ресурси оцінюються в 4 трлн 

куб. футів; тут в період 2006–2009 рр. пробурено 24 вертикальні та горизонтальні 

свердловини, що дозволило компанії Gastem оголосити про плани промислової ро-

зробки в районі кордону зі США; компанія Talisman Energy теж пробурила 5 вер-

тикальних свердловин в басейні Утіка, а також наприкінці 2009 року разом з ком-

панією QuesterreEnergy, яка орендує понад 1 млн акрів землі в цьому регіоні, поча-

ла буріння двох вертикальних свердловин; 

 середньодевонські сланці Мусква (Muskwa) в басейні р. Хорн на північному сході 

Британської Колумбії товщиною 100–150 м; об'єм газу, що може бути вилучений в 

них оцінюється в 6 х 10
12

  куб. футів (170  км
3
); вивченням їх зайняті компанії EOG 

Resources, EnCana Corp., Apache Corp.; в 2008 р. уряд Британської Колумбії вклав у 

вивчення цих родовищ $ 2,2 млрд (кан. дол.);  

 ранньотріасові сланці Монтні (Montney) на сході центральної частини Британської 

Колумбії сягають товщини 300 м, вміст ОР – 1–6 %, глибина залягання 1700–4000 м, 

початкові дебіти – до 450 тис. м/добу; 

 сланці Хортон-Блафф (Horton Bluff) в басейні Віндзор (Windsor Basin) у Новій Шо-

тландії, розроблюються компанією Triangle Petroleum Corporation. 

Крім того, в Британській Колумбії відома ціла низка потенційно газонос-

них формацій, стисла характеристика яких наведена в табл. 2.2. 

До 2011 р. при видобутку сланцевого газу в провінції Альберта не 

використовувалося горизонтальне буріння з методикою багатоступеневого 

ГРП, яка широко застосовується на інших родовищах сланцевого газу. Замість 

цього сланцевий газ видобувався насамперед за рахунок використання 

вертикальних свердловин, а також кількох горизонтальних. Через складні 

геологічні умови і техногенні ризики в Colorado Group планується 

використовувати тільки вертикальні свердловини. 
 

Табл. 2.2. Перспективні формації із сланцевим газом на північному сході Британської 

Колумбії 

Стратиг-

рафічний 

підрозділ 

Формація Характеристика 
Глиби-

на, м 

Середня 

товщи-

на, м 

Сорг., % 
Об‘єми га-

зу, млрд м
3
 

Нижня 

крейда 

Сланці Вітч і 

Букінхорст 

Перешарування 

пісків і сланців 

800–

1200 
100 2,3 1,7 

Юра 
Сланці Нордек і 

Фенні 

Розглядаються як 

материнські породи 

1200–

2500 
>30 >14 >0,56 

Тріас 
Фосфати Долг і 

Мортіней 

Материнські поро-

ди з високими ТОС 

1200–

3000 
300–500 0,5–10 До 3,1 

Девон 

Ексшоу, Беза-

Рівер, Форт-

Сімсон, Мусква 

Сланці, збагачені 

органікою 

1800–

3500 
велика 0,5–10 До 2,8 

 

Видобуток сланцевого газу з горизонтальних свердловин у північно-

східній частині басейну Montney почався у 2005 р. і у 2009 р. сягнув 10,7 × 10
6
 

м
3
/добу і, як очікується, буде продовжувати зростати. Станом на липень 2009 р. 

працювали 234 горизонтальні свердловини в сланцевій товщі Montney. На 

дослідження сланцегазових відкладів компанії витратили понад $ 2 млрд. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Talisman_Energy
http://en.wikipedia.org/wiki/EOG_Resources
http://en.wikipedia.org/wiki/EOG_Resources
http://en.wikipedia.org/wiki/EnCana_Corp.
http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Corp.
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У басейні Хорн-Рівер-Уеллс на північному сході Британської Колумбії 

роботи із видобутку сланцевого газу є досить успішними. В середньому 

видобувають 230 тис. м
3
/добу. Для того, щоб проект був економічно вигідним 

на проведення досліджень компанії витратили понад $ 2 млрд. 

Сланцеві відклади групи Ютіка (Utica Group) поширені між Монреалем і 

Квебеком перед фронтом Аппалацьких гір. Потенціал сланцевого газу цього 

району знаходиться на ранній стадії оцінки. Таке ж становище зі сланцевими 

відкладами групи Хортон-Блафф (Horton Bluff Group), де в провінції Нью-

Брансвік пробурено дві вертикальні свердловини.  

Хоча наразі видобуток сланцевого газу в Канаді незначний, його ресурси 

оцінюються в межах від 2,4 трлн м
3
 до 28 трлн м

3
, але економічні показники 

видобутку сланцевого газу все ще залишаються невизначеними.  

В Європі видобуток сланцевого газу поки не проводиться, проте вже початі 

роботи з перегляду потенціалу сланців, що вміщують органічні залишки (сланці 

в північно-східній Франції, сланці Алюм (Alum Shale) в Швеції, кам'яновугільні 

сланці в Німеччині і Нідерландах). Сланцевий газ в Європі шукають не менше 40 

компаній. Ресурси сланцевого газу в країнах Європи (Австрія, Англія, Угорщина, 

Німеччина, Польща, Швеція, Україна та ін.) оцінюються в 35 трлн м
3
. 

Багато великих нафтогазових компаній займаються вивченням родовищ 

сланцевого газу в різних Європейських країнах: ExxonMobil – Німеччина, 

Польща; RoyalDutchShell – Швеція, Німеччина; Chevron, ConocoPhillips, 

Marathon, BNKPetroleum, RAG, SanLeonEnergy, SorgeniaE&P – Польща; Devon 

– Данія; OMV – Австрія; 3LegsResources – Німеччина, Польща; 

CuadrillaResources – Велика Британія, Нідерланди, Іспанія; EurEnergyResources 

– Франція, Велика Британія, Польща; SchuepbachEnergy – Данія, Швейцарія, Іс-

панія; AJLucas, CompositeEnergy/BG, NexenGas – Велика Британія [Andrews, 

2013; Unconvential Gas…, 2011]. 

За оцінкою ExxonMobil, навряд чи варто чекати значних об'ємів видобутку 

сланцевого газу в Європі до 2025 р., оскільки запаси та умови його розробки 

кардинально відрізняються від американських. Із зростанням внутрішнього не-

традиційного газовидобування неухильно знижуються прогнози імпорту тради-

ційного природного газу на континент. 

За експертними оцінками запаси сланцевого газу в Голландії порівнювані 

із запасами гігантського газового родовища Гронінген у цій країні.  

В Австрії компанія «OMW» почала вивчення перспективного басейну по-

близу Відня, складеного верхньоюрськими мергелями Мікулов (Mikulov Marl).  

У Німеччині ExxonMobil виконує дослідницькі роботи на ділянці площею 

750 000 акрів у Нижній Саксонії, де планувалося в 2009 р. пробурити 10 сверд-

ловин на сланцевий газ. Якщо корпорація вирішить, що видобуток сланцевого 

газу в Північному Рейні-Вестфалії буде рентабельним, їй доведеться отримува-

ти додаткові дозволи, а самому проекту проходити поглиблену екологічну екс-

пертизу. Фахівці вважають, що вся процедура займе від п‘яти до десяти років. 

Перспективними відносно сланцевого газу можуть бути сланці месельські 

та Екфільд Маєр. Месельські сланці товщиною від 2 до 290 м, містять Cорг. = 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alum_Shale
http://en.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
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25–38 %. За результатами піролізу зразки відносяться до I і II типу керогену 

(HI=535–670 мг УВ/г ТОС). Органічна речовина незріла (Тmax. = 440 
o
C). Сланці 

мають озерне походження, вони нагромаджувалися в різко відновних умовах. 

Сланці Екфільд Маєр залягають на глибині 19,4–32 м від поверхні і містять 

Cорг.. = 3,4–32,5 %. Органічна речовина представлена Botryococcus braunii і ма-

цералами гумітової групи. За результатами піролізу, зразки належать до керо-

гену II і III типу (HI = 200–350 мг УВ/г ТОС).  

В Угорщині в 2009 р. ExxonMobil пробурила перші свердловини на слан-

цевий газ в трогу Мако (Makо Trough), однак через відсутність позитивних ре-

зультатів компанія відмовилася від цього проекту, так і не знайшовши там за-

пасів сланцевого газу промислового значення. 

В Болгарії компанії Chevron та Integrity Towers планують розпочати роз-

робку родовищ сланцевого газу в північно-східній частині країни, в Нові-

Пазаре, яка, за попередніми розрахунками, може розпочатися через 5–10 років. 

Ресурси сланцевого газу в Болгарії оцінюються в 25 млрд м
3
, а кожний рік Бол-

гарія закупляє у РАТ «Газпром» 17 млрд м
3
. 

Польща є однією з найперспективніших країн Європи стосовно пошуків 

сланцевого газу, поклади якого можуть бути пов‘язані зі збагаченими органіч-

ною речовиною комплексами нижнього палеозою (верхнього ордовику і ниж-

нього силуру) осадових басейнів Східноєвропейської платформи: Балтійського, 

Підляського, Люблінського і Малопольського. В розрізі цих басейнів розвинені 

(знизу) (рис. 2.16):  
 неопротерозой–середній кембрій – континентально-морські і морські глинисті осади; 

 верхній кембрій–тремадок – чорні бітумінозні сланці з високим вмістом органічної 

речовини (3–12 %) і керогену; товщина їх змінюється від декількох метрів до 34 м у 

північній частині Балтійського басейну; до них часто приурочені традиційні вугле-

водні; в Південній Швеції ця формація є об‘єктом пошуків сланцевого газу; 

 тремадок–нижній ареній – пісковики і глини (східна і південно-східна частина Бал-

тійського басейну); 

 карадок – глинисті (граптолітові) сланці формації Сасіна, товщина якої збільшується 

зі сходу на захід: у Балтійському басейні – від 3,5 до 37,0 м, на Балтійському шельфі 

– від 26,5 до 70,0 м, в Підляському басейні – від 1,5 до 52,0 м; середній вміст органі-

чної речовини в сланцях становить: в районі Лєба – 1,5–2,5 %, в розрізі свердловини 

Гданьськ-1 – до 6,73 %, в Балтійському басейні – до 1,0 %, в західній і центральній 

частині Підляшського басейну – 1,0–1,25 %, в Плоско-Варшавському регіоні – 2,1–

3,76 %, в Люблінському басейні – до 1,0 %; в східній частині басейнів переважають 

мергелі і вапняки;  

 ашгіл – вапнякова формація; 

 лландовер – в Балтійському, Підляському і Люблінському басейнах глинисті (грап-

толітові) сланці формацій Jantaru (знизу), товщиною до 12 м; Посльока (зверху), то-

вщиною 20–70 м, та їх аналогів; в східній частині Балтійського басейну – вапняки 

формації Барцин; середній вміст органічного вуглецю – 1,5–3,0 % (до 20 %); 

 венлок – в Балтійському і Підляському басейнах – сланці нижньої частини формації 

Пельпина товщиною від 100 м в східних до 1000 м у західних частинах басейнів; се-

редній вміст органічної речовини в сланцях становить: в західній частині Балтійсь-

кого басейну – 0,5–1,0 %, в  східній частині – 1,3–1,4 %; середнє значення ТОС: у 

Підляському басейні – 0,6–1,3 %, у Люблінському – 1,0–1,7 %; на заході – аргіліти і 

сланці з пісковиками формації Коців‘є; 

http://en.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
http://en.wikipedia.org/wiki/Mak%C3%B3
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 лудлов – сланці верхньої частини формації Пельпина, товщина яких збільшується 

з південного сходу на північний захід: в Балтійському басейні – від 150–300 м до 

2000 м, в Підляському басейні – від 300–400 до 1100 м, в Люблінському басейні – 

від 250 до 600 м; концентрація органічної речовини – 0,3–0,8 %;  

 пржидол – в Люблінському, центральній частині Балтійського і південній частині 

Підляського басейнів – аргіліти і мергелисті сланці з невисокими концентраціями 

органічного вуглецю, на заході – пісковики.  

 

 
Рис. 2.16. Схематичний літостратиграфічний профіль нижнього палеозою в Люблін-

сьому (A) і Балтійському басейнах (B) [Poprawa, 2010
1, 2

] 
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Показано положення в розрізі чорносланцевих порід, перспективних на сланцевий газ 

 

Силур у Люблінському басейні перекритий середнім девоном, який відсу-

тній в Балтійському і Підляському басейнах.  

В нижньопалеозойських відкладах Східноєвропейської платформи (СЄП) з 

північного заходу на південний схід інтервали з високим вмістом органічної 

речовини зустрічаються у все більш молодих утвореннях. Так, у північній час-

тині Балтійського басейну горючі сланці вперше з‘являються в пізньому кемб-

рії і тремадоку; на піднятті Лєби – у пізньому лонвірині;  в західній частині Пі-

дляського басейну – в карадоку, в центральній частині Балтійського і Підлясь-

кого басейнів і південно-східній частині Люблінського басейну – в лландовері,  

у східній і південно-східній частині Люблінського басейну – у венлоку. 

Глибина залягання продуктивних сланців верхнього ордовику і нижнього 

силуру в Балтійському басейні змінюється від 1000 м на сході до 4500 м на за-

ході; в Підляському – від 500 м на сході до 4000 м в районі Варшави; в Люблін-

ському – від 1000 м на сході до 3000–3500 м на заході (до 4330 м у свердловині 

Lopiennik IG-1), що унеможливлює пошуки сланцевого газу, однак далі на за-

хід, в районі Білгорой-Нароль глибина залягання нижньопалеозойських ком-

плексів зменшується до 500–1000 м.  

Ступінь перетворення нижньопалеозойських відкладів, згідно з результа-

тами вивчення коефіцієнту відбиття вітриніту Ro змінюється в таких межах: в 

Балтійському басейні – від 0,5–0,6 % в східній частині до 3,0–4,0 % в західній; в 

Підляському – від 0,9–1,1 % в центральній частині до 1,3 % в західній; в Люб-

лінському – від 0,6–0,7 % на сході до 1,5–3,4 % на заході. У цілому ступінь пе-

ретворення сланців збільшується в західному напрямку, але одночасно збіль-

шується і глибина їх залягання, що ускладнює їх економічно рентабельну роз-

робку. Зі ступенем перетворень тісно пов‘язана зональність розміщення відо-

мих проявів вуглеводнів: у східній частині Балтійського басейну, Підляському, 

Люблінському басейнах зустрічаються тільки прояви нафти, західніше – як на-

фти, так і газу, на крайньому заході – виключно газу. Одночасно зі сходу на за-

хід зменшується вміст вищих газів (етан, бутан, пропан та ін.): від 30–40 % до 5 

% і менше; з 60–80 % до 10–20 % зменшується вміст азоту.  

Таким чином, перспективною для пошуків сланцевого газу в Польщі є смуга 

північно-західного простягання, де одночасно спостерігається і доволі високий 

вміст органічної речовини (1–2 %), і відносно висока стадія перетворень (0,8–1,1 

% Ro), і порівняно невелика глибина залягання потенційно продуктивних товщ 

(до 1000–2000 м). Вона продовжується на північний захід до Швеції, де вже по-

чалися розвідувальні роботи на сланцевий газ, а на південний схід – до України, 

де у Львівсько-Волинському басейні (природному продовженні Люблінського 

басейну) також можна очікувати поклади сланцевого газу (рис. 2.17). 

В Швеції Shell Oil має ліцензію на вивчення ранньопалеозойських бітумі-

нозних сланців Алюм (Alum Shale) у південній частині країни (район Скен) як 

можливого джерела сланцевого газу. Вміст органчної речовини (ОР) в породах 

цієї формації сягає 20 %. Запаси сланцевого газу Швеції оцінюються в 300 млрд 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_Oil
http://en.wikipedia.org/wiki/Alum_Shale
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м
3
. В 2009 р. фірма Shell PLC розпочала буріння свердловин на сланцевий газ, 

запасів якого (за прогнозами) достатньо для повного самозабезпечення країни 

на 10 років. В січні 2010 р. Royal Dutch Shell Plc пробурила першу свердловину 

на сланцевий газ, отримані результати поки що не оприлюднені. 

 

 
Рис. 2.17. Площа поширення чорних сланців нижнього палеозою в Польщі, перспекти-

вних для пошуків сланцевого газу [Poprawa, 2010
4
] 

 

У Великій Британії Eurenergy Resource Corporation оголосила про плани 

буріння на сланцевий газ в басейні Вілд (Weald Basin) у південній частині краї-

ни, що має велике значення для цієї держави, де, починаючи з 70-х років мину-

лого століття, споживання газу значно зросло (рис. 2.18). 
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Рис. 2.18. Використання енергетичних ресурсів у Великій Британії в 1965–2009 рр. [The 

shale frenzy.., 2010] 

 

За оцінками британської геологічної служби ресурси сланцевого газу у фо-

рмації «бауленд» складають від 23,3 до 64,6 трлн м 
3
, що в декілька раз переви-

щує всі відомі запаси Великої Британії. 

В Данії дослідження та розвідка сланцевого газу зараз зосереджені на ви-

вченні ранньопалеозойських сланців Алюм (Alum Shale). Основні питання, які 

належить дослідити, включають здатність концентрації та зберігання газу в 

сланцях, їх мінеральний склад та реакцію на ГРП. 

В Іспанії Realm Energy у співпраці з Halliburton Consulting протягом двох 

років провела оцінку сланців в осадових басейнах. Після детальних підрахунків 

компанія представила 10 заявок по п'яти осадових басейнах площею 8903 км
2
. 

Realm Energy наразі має два дозволи загальною площею 858 км
2
 в Кантабрійсь-

кому басейні (Cantabrian Basin) у Північній Іспанії. Дозволи видано на шість 

років; вісім інших дозволів знаходяться в процесі розгляду.  

В Росії сланцевий газ не видобувається і перспективи його видобутку ба-

гато експертів оцінюють дуже скептично через певні причини:  
 специфіка технології видобутку, яка залежить від кожного конкретного родовища;  

 необхідність значних капіталовкладень і великий термін віддачі (зокрема, у США на 

технологічний прорив пішло 20 років);  

 екологічні проблеми, які особливо загострюються в густонаселених районах Європи; 

 значна собівартість видобутку газу, яка забезпечує рентабельність розробки нових 

родовищ при ринковій ціні не нижче $210–250 за тисячу м
3
 (нинішні ціни на приро-

дний газ в Європі складають близько $300 за тисячу м
3
, а на зріджений катарський 

газ – $170–180 за тисячу м
3
). 

Разом з тим, вже зараз різке збільшення видобутку сланцевого газу в США 

має для Росії дуже негативні наслідки. Зокрема, в 2009 р. Газпром знизив екс-

порт газу в далеке зарубіжжя на 11,4 %; борг Газпрому досяг $60 млрд; освоєн-

ня Штокманівського родовища відкладено на 3 роки; з'явилися побоювання, що 

«Північний» і «Південний» потоки виявляться неконкурентоспроможними; 

може постати питання щодо освоєння нових великих газових родовищ і будів-

ництва крупних газопроводів; відпала можливість експорту зрідженого росій-

ського газу в США.   

За різними оцінками, ресурси сланцевого газу в Росії становлять від 29 до 

100 трлн м
3
, але дотепер тут не проведена навіть первинна оцінка його запасів. 

Зараз Мінприроди РФ планує розробити рекомендації щодо освоєння нетради-

ційних джерел вуглеводнів, зробити аналіз ресурсної бази бітумів і горючих 

сланців та засобів їх розробки, провести моніторинг запасів високов‘язких нафт 

і пов‘язаних з ними запасів кольорових металів, оцінити базу водорозчинних 

газів, газів вугленосних і чорносланцевих формацій. 

Білорусь. Горючі сланці були виявлені в Білорусі в 1963 р. Площа 

Прип‘ятського сланцевоносного басейну (близько 10 тис. км
2
) охоплює західну 

частину Гомельської, південну частину Мінської і східну частину Брестської 

областей. В межах басейну виявлено 4 сланцеві горизонти, кожний з яких 

включає 1–3 пласти горючих сланців. Глибина залягання сланців – від 50 до 600 
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м, товщина 0,4–3,3 м, в середньому – 1,1–1,5 м. Горючі сланці є високозольним 

і низькокалорійним твердим паливом із вмістом ОР 10–20 %, зрідка до 23–25 

%; теплотою згоряння до 4,2–5,6 МДж/кг, виходом смоли – 6–11 %. Прогнозні 

ресурси сланців басейну до глибини 600 м оцінюються в 8,8 млрд т. Промисло-

ве значення мають горючі сланці тільки західної частини басейну, де виявлені і 

попередньо розвідані Любанське і Туровське родовища горючих сланців. Видо-

буток горючих сланців був визнаний економічно недоцільним, хоча ситуація 

змінюється, що обумовлює актуальність вивчення можливості розробки родо-

вищ горючих сланців у Білорусі.  

Вірменія. Меморандум про взаєморозуміння між вірменським Міністерст-

вом енергетики і природних ресурсів та зареєстрованим на острові Мен конце-

рном International Minerals & Mines Ltd. прокладає шлях для розвідки та розро-

бки вірменських сланцевих запасів. Якщо почнеться їх масштабний комерцій-

ний видобуток, то знайдена у Вірменії енергія може дати цій кавказькій країні, 

що не має виходу до моря, значний ступінь енергетичної незалежності, а з нею і 

додаткову геополітичну свободу. Угода між Міністерством енергетики та аме-

риканським Держдепартаментом про співпрацю в галузі розвідки і розробки, а 

також про комерціалізацію та інвестиції в енергоресурси передбачає ―спільну 

оцінку та технічне вивчення вірменських енергоресурсів, включаючи будь-які 

потенційні запаси сланцевого газу‖. Згідно із заявою вірменського енергетично-

го відомства, ця угода – результат міжнародної конференції зі сланцевого газу, 

організованої американською владою, на якій були запропоновані субсидії на 

проведення розвідувальних робіт Вірменії та іншим країнам. 

В Молдові Академія наук Молдови (АНМ) спільно з вченими України та 

Румунії вивчає можливість видобутку сланцевого газу. Про це заявив на прес-

конференції на тему ―Сланцевий газ: міф чи реальність‖ директор інституту ге-

ології та сейсмології АНМ, доктор  геофізичних наук Василь Алказ. ―Необхідно 

дослідити деякі вже знайдені родовища сланцю на території Молдови, щоб 

з‘ясувати, чи є там сланцевий газ‖, – зазначив пан Алказ. 

Інші країни світу. Крім зазначених країн, великі поклади сланцю, з якого 

можна видобувати сланцевий газ, відомі в Австралії, Індії, Китаї, ПАР, де вже 

найближчим часом планується його видобуток. 

В Австралії Beach Petroleum Limited оголосила про плани буріння на сла-

нцевий газ в Південній Австралії, в басейні Купер (Cooper Basin). Але собівар-

тість виробленої енергії з дешевого австралійського вугілля в два рази нижча за 

аналогічний гігаджоуль (ГДж) сланцевого газу. Питання розробки останнього 

розглядається екологічними та економічними службами країни. 

В Індії Reliance Industries Limited (RIL) та інші компанії зацікавлені в ро-

зробці покладів сланцевого газу, але реалізація цієї можливості ускладнюється 

законодавчою базою, якою не передбачена оренда земель для видобутку газу з 

нетрадиційних джерел. Тим часом, індійська RIL вже інвестувала в розробку 

родовищ сланцевого газу в США близько $3,4 млрд. Розглядається проект 

партнерства з американською компанією Quicksilver Resources (яка спеціалізу-

ється на видобутку сланцевого газу і метану вугільних пластів) в розробці 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://en.wikipedia.org/wiki/Beach_Petroleum_Limited
http://en.wikipedia.org/wiki/Cooper_Basin
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сланцевих товщ у басейні р. Хорн-Рівер у Британській Колумбії (Канада). Їх 

ресурси, за попередніми оцінками, можуть сягати 280 млрд м
3
 газу. Індія має 

величезні поклади сланцю на Гангській рівнині, в штатах Ассам, Гуджарат, 

Раджастхан, в багатьох прибережних районах. В Дургапурі вчені ONGC знай-

шли ―необмежений запас‖ сланцевого газу на глибині 1770 м в породах басей-

ну Дамодар на площі 1250–1300 км
2
. 

У Китаї близько 30 млрд м
3
 газу планується видобувати із сланців, що 

складає приблизно половину видобутого в 2008 р. газу. Найбільша енергоком-

панія PetroChina оцінює запаси сланцевого газу на території, що належать їй, в 

45 трлн м
3
, це перевищує доведені запаси газу в Росії. До 2030 р. КНР розрахо-

вує довести частку сланцевого газу до 25 % від всього газодобування. Найбіль-

ша китайська нафтопереробна компанія ChinaPetroleum&ChemicalCorp 

(Sinopec) і найбільша в Європі британська нафтова компанія BP проводять пе-

реговори про спільну розвідку та видобуток сланцевого газу в Китаї. Наразі 

Sinopec належить 42 газових блоки загальною площею понад 190 тис. км
2
. 

Компанія Shell заключила 30-річну угоду про розподіл продукції з китайсь-

кою CNPC, якою передбачається розвідка та видобуток сланцевого газу в пів-

денно-західному Китаї, в провінції Сичуань, на родовищах Цзиньцю і Фушунь.  

Однією з перспективних товщ є озерна формація еоцену Шахеджі та її 

аналоги в Ляохському, Бохайбейському, Фулінському басейнах. Вона пред-

ставлена горючими сланцями, доломітами, карбонатами з прошарками солей, 

товщиною 200–700 м. Кількість Cорг. = 1,54–17,6 %, ОР представлена колоаль-

гінітом. HI=306–908 мг ВВ/г ТОС, що характеризує кероген I і II типу.   

Китай останнім часом активно розширює запас нафтових ресурсів у зв'язку 

з економікою, що швидко зростає. Попит Китаю на нафту в січні 2010 р. виріс 

на 28 % порівняно з січнем 2008 року. В лютому 2010 р. Китай вперше обійшов 

США із споживання нафти, видобутої в Саудівській Аравії. Слід зазначити, що 

унаслідок швидкого розвитку своєї економіки Китай потребує альтернативних 

джерелах не тільки газу, але й нафти. Наприклад, він вкладає $4 млрд у видобу-

ток нафти з нафтоносних пісків у Канаді (Sуncrude Canada). Китайська нафтова 

компанія CNOOC за $1,1 млрд купує 33 % частку в розробці родовища Ігл-

Форд в США у американській компанії Cheasapeake Energy (там же планує пра-

цювати норвезька компанія Statoil Hydro). Тут на південному сході штату Техас 

на площі біля 50 тис. км
2
 розроблюються запаси сланцевого газу і нафти, ресур-

си яких становлять 80 млрд барелів умовної нафти.  

В 2010 р. китайські нафтові компанії склали 10 великих угод за кордоном 

на суму $18,6 млрд порівняно з $15,8 млрд в 2009 р. 

Інформаційне агентство США з енергетики оцінило запаси сланцевого газу 

в Китаї в 36,1 трлн м
3
, що вище запасів США (24,4 трлн м

3
). Ділянки, що вистав-

лені на тендер, в основному розташовані на південному заході муніципалітету 

Чунцин і провінції Гуйчжоу, займаючи територію 11000 км
2
. Спочатку передба-

чалося виставити на тендер 8 блоків, які займали площу 18000 км
2
. Скорочення 

числа блоків, представлених на тендер, викликане насамперед бажанням уряду 

посилити конкуренцію серед компаній. Учасниками тендера стали компанії 
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PetroChina, Sinopec, CNOOC, Shaanxi Yanchang Petroleum Group,  Sinochem Corp. 

Zhenhua Oil. Перспективи китайського сланцевого газу надзвичайно зацікавили 

таких світових енергетичних лідерів як Shell і British Petroleum, а також амери-

канські компанії Hess Corp. і Newfield Exploration Co. Однак, згідно із заявами 

китайських чиновників, в тендерах на видобуток сланцевого газу можуть брати 

участь тільки китайські компанії. Незважаючи на виражений протекціонізм на 

початковій стадії, після результатів тендера міжнародні нафтогазові компанії 

можуть приєднатися до його переможця для спільної розробки газу.  

Зараз Китай не видобуває сланцевий газ, а видобуток традиційного газу 

та газу із щільних порід склав у 2010 р. 94 млрд м
3
. Згідно з оцінками китайсь-

ких нафтогазових компаній, видобуток газу в країні до 2030 р. повинен збіль-

шитись втричі, сягнувши 300 млрд м
3
. У планах уряду Китаю до кінця 2015 р. 

почати видобуток сланцевого газу на території країни. До 2020 р. Китай хоче 

довести частку газу в енергоспоживанні до 10 %, тобто збільшити її в три рази. 

Африка. Значний потенціал сланцевого газу передбачається в Illizi Basin 

(Алжир), Ghadames Basin (Туніс, Алжир, Західна Лівія), West Risha (Йорданії). 

Марокко і Західний Алжир теж мають значний потенціал, проте він характери-

зується високими комерційними ризиками. В ПАР нещодавно знайдені значні 

ресурси сланцевого газу в басейні Карру. За даними KPMG‘s Global Energy 

Institute в Південній Африці запаси сланцевого газу складають 7,3 % від розві-

даних світових запасів, проте після активних протестів з боку громадськості та 

екологів уряд у квітні 2011 р. ввів мораторій на видобуток газу за допомогою 

гідророзриву в басейні Карру. 

Південна Америка. В Аргентині компанія YPF виявила на півдні країни 

родовище сланцевого газу із запасами близько 150 млрд м
3
. Компанія YPF, яка 

є ―дочірною‖ іспанської Repsol, вже заявила, що буде розробляти родовище 

спільно з бразильською гірничодобувною корпорацією Vale. Аргентинці запро-

сили й інші компанії для розробки покладів газу в провінції Неукен. За підра-

хунками YPF, наявних запасів достатньо, щоб постачати газом одну з найбіль-

ших країн Латинської Америки протягом десятиліть. У цілому аналітики оці-

нюють запаси газу в Аргентині приблизно в 500 млрд м
3
.  

У Бразилії, Колумбії, Венесуелі передбачаються величезні запаси сланце-

вого газу, але їх традиційні газові можливості настільки великі, що немає стра-

тегічної необхідності розробляти родовища сланцевого газу. 

Таким чином, в сферу видобутку сланцевого газу починають приходити 

великі нафтогазові корпорації, які раніше тільки спостерігали зі сторони за дія-

ми ChesapeakeEnergy та її послідовників. У червні 2009 р. британська BG внес-

ла $ 1,3 млрд  як 50 % частку в спільне підприємство, що займатиметься видо-

бутком сланцевого газу з покладу Haynesville в штатах Техас і Луїзіана. Норве-

зька StatoilHydro створила СП з ChesapeakeEnergy, вклавши в нього $ 3,4 млрд. 

Інвестиції в американські підприємства з видобутку сланцевого газу зробили і 

такі компанії як британська BP та італійська Eni.  
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Запитання та завдання для самоперевірки 

 
1. Що включає поняття нетрадиційних типів вуглеводнів? 

2. Як співвідносяться ресурси традиційних і нетрадиційних типів вуглеводнів? 

3. Які основні умови доцільності видобутку сланцевого газу? 

4. Які країни видобувають сланцевий газ? 

5. В яких країнах проводиться вивчення проблеми видобутку сланцевого газу? 

6. Які основні чинники утворення традиційних покладів вуглеводнів? 

7. Що розуміють під сланцевим газом? 

8. Наведіть основні гіпотези походження скупчень каустобіолітів. 

9. Які існують свідчення щодо абіогенного походження вуглеводнів? 

10. Охарактеризуйте основні особливості технології видобутку сланцевого газу. 

11. Який механізм гідророзриву пласта і для чого він застосовується? 

12. Назвіть основні газоносні сланцеві басейни світу. 

13. Які країни володіють найбільшими ресурсами сланцевого газу? 

14. Наведіть основні потенційно газоносні сланцеві басейни Європи. 

15. Наведіть основні потенційно газоносні сланцеві басейни США. 

16. Надайте стислу характеристику басейну Марселлус в США. 

17. Надайте стислу характеристику басейну Барнет в США. 

18. Чи має Канада перспективи видобутку сланцевого газу? 

19. Наведіть основні потенційно газоносні сланцеві басейни Канади. 

20. З якими структурами і формаціями пов‘язані перспективи газоносності сланцевих 

басейнів Польщі? 
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РОЗДІЛ 3 

 

СЛАНЦЕВА НАФТА 

 

3.1. Формування і загальна характеристика видобування сланцевої нафти 

 

Одним з викопних видів палива є нафтоносні сланці, представлені тонкозе-

рнистими осадовими породами із значним вмістом керогену, звідки при певних 

умовах вилучається нафта. Власне кажучи, саме нафтоносні сланці були пер-

шим джерелом природної нафти. З них нафту  почали видобувати щонайменше 

у X ст., а може й набагато раніше. Відомі випадки видобування нафти на почат-

ку XIV ст. в Швейцарії та Австрії. В 1684 р. у Великій Британії видано перший 

патент на процес екстракції нафти. В XVII ст. в м. Модені (Італія) нафту вико-

ристовували для освітлення вулиць. В XIX ст. нафта використовувалася як па-

льне, матеріал для змащення, лампове масло для освітлення у Франції та в Шо-

тландії. Промислове вилучення сланцевої нафти широко використовується про-

тягом XIX ст. , коли заводи з переробки сланцевої нафти були побудовані в Ав-

стралії, Бразилії і США. З початку XX ст. сланцеву нафту виробляють Китай, 

Естонія, Нова Зеландія, Південна Африка, Іспанія, Швеція, Швейцарія.   

Відкриття значних ресурсів нафти на Середньому Сході в середині XX ст. 

привело до занепаду більшості виробництв отримання нафти із сланців, проте 

Естонія і Китай продовжували її видобуток.  

Справжнє відродження вилучення нафти зі сланців відбулося на початку 

XXI ст., що пов‘язане з цілим рядом причин, основними з яких є підвищення 

ціни на нафту, політична нестабільність в основних нафтовидобувних районах 

світу (Венесуела, Іран, Лівія, Росія тощо) і розвиток нових технологій видобут-

ку. Безперечним піонером у цій галузі є США, до яких у подальшому приєдну-

ються Канада, Австралія, Йорданія та інші країни. 

Поки що у світі відоме тільки одне родовище, точніше сланцевий басейн 

Уїллістоун, де розвинена формація Баккен, з якої цілий ряд американських 

компаній вже почали видобуток нафти за допомогою горизонтального буріння і 

гідророзриву пласта. 

В останній час з‘являються відомості щодо масової «міграції» компаній, 

які займалися видобутком сланцевого газу в бік сланцевої нафти, видобуток 

якої починається в традиційних районах розробки сланцевого газу, таких як 

Іггл-Форд, Барнет, Марселлус, Вудфорт. За перші 9 місяців 2011 р. американсь-

кі компанії (ApacheCorp, HES, OccidentalPetroleum та ін.) інвестували $25 млрд 

в буріння 5000 нових свердловин з видобутку сланцевої нафти. Очікується, що 
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у 2015 р. видобуток сланцевої нафти збільшиться до 2 млн барелів на день, що 

перевищуватиме загальний видобуток на родовищах Мексиканської затоки.  

У світі компаніями різних країн (Китай, Франція, Польща, Австралія) роз-

почато пошуки аналогічних структур, до яких можуть належати басейни Пари-

зький (Paris) у Франції, Джорджина (Georgina) – в Австралії, Таранакі (Taranaki) 

– в Новій Зеландії, а також баженівська світа Західного Сибіру, «кімериджські 

глини» Північного моря, світа «Араб» Аравійсько-Іранського басейну, світа Ла-

Луна в Маракайбо. Є припущення, що Ізраїль володіє запасами сланцевої нафти 

в розмірі 250 млрд барелів, сконцентрованих у покладах за 45–50 км на півден-

ний захід від Єрусалиму.  

Безумовно, питання знаходження подібних джерел нафти в Україні є над-

звичайно актуальним і важливим, враховуючи те, що наша країна тільки на 6–

10 % забезпечена власними джерелами нафти. Тому приріст розвіданих запасів 

вуглеводнів за рахунок нових джерел є стратегічним завданням нафтогазової 

промисловості України. 

За деякими оцінками, ресурси сланцевої нафти у світі можуть сягати 2–3 

трлн барелів, тобто вдвічі перевищувати наявні світові запаси нафти (190 млрд 

т чи 1,3 трлн барелів): у США – 1,5 трлн барелів, у Китаї – 335 млрд, в Ізраїлі – 

250 млрд, в Росії – 240 млрд барелів. 

Проблема так званої сланцевої нафти достатньо широко розглянута в нау-

кових, у тому числі електронних виданнях, проте в основному тільки стосовно 

формації Баккен у США [Морариу, Аверьянова, 2013; Canada Oil-Shele…, 2010; 

Dyni, 2006 та ін.]. Для України це питання поки що висвітлене в декількох нау-

кових статтях [Михайлов та ін., 2013; Михайлов, Дудников, 2013] і в моногра-

фії [Нетрадиційні джерела…, 2014
1, 3-5, 8

], на базі якої і побудований цей розділ 

навчального посібника. 

 

3.2. Технології видобутку сланцевої нафти 

 

Нафтоносний сланець містить кероген, який і є джерелом вуглеводнів. Ві-

домо, що з 1 т насиченого нафтою сланцю можна вилучити лише 0,5–1,25 баре-

ля нафти. Щоб пришвидшити його перетворення на нафту здійснюють термічне 

нагрівання пласта. Вилучення нафти із нафтоносних сланців передбачає нагрі-

вання породи до температури 480 °C, щоб перевести кероген в рідину – нафту – 

по суті, прискорюючи те, що природа робить за мільйони років. Нафта із наф-

тоносних сланців може бути отримана двома шляхами. По-перше, вилучення 

нафти із сланців відбувається на поверхні (поверхневе вилучення) при розробці 

нафтоносних сланців і подальшої переробки у відповідних установках. Тради-

ційний метод – видобування сланцю у відкритих виробках або при підземній 

розробці, з наступним дробленням матеріалу до певного однорідного розміру, а 

потім нагрівання цього матеріалу в поверхневій реторті (колоні для перегонки). 

Головні технології, або субпроцеси, які сьогодні застосовуються у цій сфері – 

Kiviter, Galoter, Petrosix, Fushun, ShellICP [Михайлов та ін., 2013].  

http://en.wikipedia.org/wiki/Kiviter_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Galoter_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Petrosix
http://en.wikipedia.org/wiki/Fushun_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_ICP
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Інші сучасні технології використовуються для підземного вилучення нафти 

(технології insitu) за рахунок використання тепла та екстракції нафти у сверд-

ловинах. Ці методи спрямовані на вилучення нафти на місці залягання шляхом 

нагріванням сланцю на глибині, а потім екстракції рідини з пластів традицій-

ними свердловинними технологіями (рис. 3.1).   

Головне питання розробки сланцевої нафти полягає у визначенні економі-

чно доцільних умов вилучення. Різні спроби освоєння родовищ сланцевої наф-

ти будуть успішними лише тоді, коли вартість її виробництва в даному регіоні є 

нижчою, ніж ціна сирої нафти або її інших похідних.  

 

 
 

Рис. 3.1. Принципи виробництва нафти із нафтоносного сланцю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Згідно з дослідженнями корпорації RAND Corporation, ціна виробництва 

сланцевої нафти на гіпотетичному поверхневому ретортинговому комплексі в 

США, що складається з рудника, ретортового заводу, збагачувальної фабрики, 

установок підтримки і витрат на рекламацію від вилучення сланцевої нафти, 

знаходиться у межах $70–95 за барель ($440–600 за м
3
) у цінах 2005 р.  

Видобування нафти із сланців є індустріальним процесом виробництва не-

традиційної нафти. В процесі вилучення сланцевої нафти руйнується нафтоно-

сний сланець і його кероген перетворюється в нафтоподібну субстанцію – син-

тетичну сиру нафту. Цей процес здійснюється трьома методами: піролізом, гід-

рогенізацією і термальним розчиненням. Отримана в результаті цього нафта 

використовується як паливо або піддається очистці з додаванням водню і вида-

ленням домішок сірки і азоту.   

Найдавніший та найбільш звичний метод екстракції включає піроліз (відо-

мий також як ретортинг або руйнівна дистиляція). При цьому процесі нагріван-

http://en.wikipedia.org/wiki/In_situ#Petroleum_production
http://en.wikipedia.org/wiki/RAND_Corporation
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ня відбувається в присутності кисню до тих пір, поки кероген в сланці не руй-

нується до конденсованої пари сланцевої нафти і неконденсованого горючого 

газу нафтоносних сланців. Пари нафти і газу нафтоносних сланців збираються 

та охолоджуються, змушуючи сланцеву нафту конденсуватись. В результаті пе-

реробка нафтового сланцю викликає утворення твердого залишку (осаду).  

Збіднений сланець містить неорганічні компоненти (мінерали) і горючий 

коксовий залишок (cokeresidue or semi-coke), складений керогеном, який утво-

рює золу. Збіднений сланець і сланцева зола можуть бути використані як скла-

дові у виробництві цементу чи цегли. Додатково можуть бути отримані і вико-

ристані такі біопродукти, як аміак, сірка, ароматичні компоненти, смола, ас-

фальт, парафіни.  

Нагрівання нафтоносного сланцю до температур піролізу і повнота ендоте-

рмічних реакцій розкладання керогену вимагає потужного джерела енергії. Для 

нагрівання цього використовують різні технології – спалювання інших викопних 

палив, таких, як природний газ, нафта, вугілля, а також експериментальні методи 

з використанням електрики, радіохвиль, мікрохвиль, реактивноздатних флюїдів.  

Для того, щоб зменшити, або уникнути постачання зовнішньої теплової 

енергії використовують таку стратегію: газ нафтоносних сланців і коксовий бі-

продукт, що генеруються піролізом, можуть використовуватись як джерело 

енергії, а тепло, яке міститься в збіднених нафтоносних сланцях і їхній золі – 

для попереднього розігріву дроблених частинок нафтоносних сланців.  

При процесі видобування сланець дробиться до дрібних шматочків, щоб 

збільшити поверхню реакції для покращання екстракції. Температура, за якої 

відбувається руйнування нафтоносного сланцю, залежить від часового інтерва-

лу процесу. Він починається при 300 °C і відбувається більш різко, швидко і 

повно при вищих температурах. Кількість нафти, що продукується, збільшуєть-

ся, коли температура коливається між 480 і 520 °C. Співвідношення газу нафто-

вого сланцю до сланцевої нафти зазвичай збільшується з температурою ретор-

тування. Для сучасних процесів одержання сланцевої нафти на місці залягання, 

які можуть тривати кілька місяців, нагрівання і руйнування можуть проводити-

ся при температурах від 250 °C. Температури нижче 600 °C є більш сприятли-

вими, оскільки це запобігає руйнуванню вапняку й доломіту в породі, а тому 

обмежує виділення СО2 і витрату енергії.  

Гідрогенізація та термальне розчинення (реактивні флюїдні процеси) вилу-

чають нафту, використовуючи водень, розчинники або їх комбінацію. Термаль-

не розчинення включає використання розчинників при одночасному збільшенні 

температур і тисків, збільшуючи вихід нафти завдяки крекінгу розчиненого ор-

ганічного матеріалу. 

Існує декілька класифікацій технологій, що використовуються для екстра-

гування сланцевої нафти із нафтоносного сланцю, головними з яких є: за прин-

ципами процесів, за місцем збагачення, за методом нагрівання, за видом тепло-

носія, за розміром частинок вихідного нафтового сланцю, за орієнтацією ретор-

ти, за комплексом технологій. 
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Технології за принципами процесів. Базуючись на збагаченні сирої нафти 

теплом і реагентами, методи поділяються на піроліз, гідрогенізацію і термальне 

розчинення.   

Технології за місцем збагачення. Процес вилучення нафти із сланцю може 

здійснюватися на поверхні або в надрах землі. Тоді кажуть про технології з пе-

реміщенням вихідного матеріалу або на місці його залягання.  

При переробці з переміщенням (такий процес також називають реторто-

вим) нафтові сланці видобуваються наземним чи підземним способом і потім 

транспортуються до установок з їх переробки. Навпаки, при вилученні нафти на 

місці відбувається перетворення керогену на місці в такій його формі, в якій він 

знаходиться в покладі нафтоносного сланцю, з якого потім продукти перетво-

рення екстрагуються за допомогою нафтових свердловин, куди вони підніма-

ються таким же шляхом, як і традиційна сира нафта. На відміну від розробки із 

переміщенням вихідного матеріалу сланців, такий процес не передбачає рудо-

розробки, тому збіднені нафтоносні сланці залишаються під землею.  

Технології за методом нагрівання. Метод передачі тепла від продуктів 

спалювання до нафтового сланцю може бути прямим і непрямим. Прямими на-

зивають методи, де передбачений контакт продуктів спалювання і нафтового 

сланцю всередині реторти. Непрямими називають методи, що передбачають ро-

зміщення продуктів горіння ззовні відносно реторти. До того ж вони представ-

лені іншим матеріалом.   

Технології за видом теплоносія. За видом матеріалів, що використовуєть-

ся для постачання теплової енергії до нафтоносного сланцю, технології переро-

бки поділяються на методи газових носіїв тепла, твердих носіїв тепла, трубної 

передачі, реактивного флюїду, об‘ємного нагрівання. Методи носіїв тепла мо-

жуть поділятися на прямі і непрямі. 

Особливості технологій вилучення і переробки за методами нагрівання, 

видом теплоносія, за місцем переробки наведені в табл. 3.1.   

 
Таблиця 3.1. Технології вилучення нафти за методом нагрівання і розташуванням 

Метод нагрівання На земній поверхні Під землею (in situ) 

Зовнішня подача теп-

ла 

Gas combustion, NTU, Kiviter, Fushun, 

Union A, Paraho Direct, Superior Direct 

Occidental Petroleum MIS, 

LLNL RISE, Geokinetics 

Horizontal, Rio Blanco 

Твердого поновлюва-

ного тепла (інертні 

або горілі сланці) 

Alberta Taciuk, Galoter, Enefit, Lurgi-

Ruhrgas, TOSCO II, Chevron STB, 

LLNL HRS,Shell Spher, KENTORT II 

- 

Підведення через сті-

нку (різне паливо) 

Pumpherston, Fischer Assay, Oil-Tech, 

EcoShale In-Capsule, Combustion 

Resources 

Shell ICP (primary method), 

American Shale Oil CCR, IEP 

Geothermic Fuel Cell 

Гарячий газ, що гене-

рується ззовні 

PetroSIX, Union B, Paraho Indirect, 

Superior Indirect, Syntec (процес Сміт-

та) 

Chevron CRUSH, Omnishale, 

MWE IGE 

Реактивні флюїди 

IGTHytort (високий тиск H2), процеси 

донорних розчинників, Chattanooga 

флюїдний реактор 

Shell ICP (деякі об‘єднання) 

Об‘ємний нагрів - Процеси радіохвиль, мікро-

http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_Combustion_Retort_Process
http://en.wikipedia.org/wiki/Nevada%E2%80%93Texas%E2%80%93Utah_Retort
http://en.wikipedia.org/wiki/Kiviter_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Fushun_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Union_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Paraho_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Superior_multimineral_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Occidental_Petroleum#Oil_shale
http://en.wikipedia.org/wiki/LLNL_RISE_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Geokinetics
http://en.wikipedia.org/wiki/Geokinetics
http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Blanco_Oil_Shale_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Alberta_Taciuk_Process
http://en.wikipedia.org/wiki/Galoter_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Enefit_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Lurgi-Ruhrgas_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Lurgi-Ruhrgas_process
http://en.wikipedia.org/wiki/TOSCO_II_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Chevron_STB_process
http://en.wikipedia.org/wiki/LLNL_HRS_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_Spher_process
http://en.wikipedia.org/wiki/KENTORT_II
http://en.wikipedia.org/wiki/Pumpherston_retort
http://en.wikipedia.org/wiki/Fischer_Assay
http://en.wikipedia.org/wiki/Ambre_Energy#Oil-Tech_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Leaf_Resources#Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Combustion_Resources#Shale_oil_extraction
http://en.wikipedia.org/wiki/Combustion_Resources#Shale_oil_extraction
http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_in_situ_conversion_process
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Shale_Oil#Operations
http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Energy_Partners#Geothermic_Fuels_Cells_Process
http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Energy_Partners#Geothermic_Fuels_Cells_Process
http://en.wikipedia.org/wiki/Petrosix
http://en.wikipedia.org/wiki/Union_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Paraho_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Superior_multimineral_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Chevron_CRUSH
http://en.wikipedia.org/wiki/Omnishale
http://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_West_Energy#Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Hytort_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Chattanooga_Corporation#Chattanooga_Process
http://en.wikipedia.org/wiki/Chattanooga_Corporation#Chattanooga_Process
http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_in_situ_conversion_process
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хвиль і електричного струму 

 

Технології за розміром частинок вихідного нафтового сланцю. Різні тех-

нології вилучення з поверхневим переміщенням можуть бути поділені за розмі-

ром частинок нафтоносного сланцю, які завантажуються в реторту. Як правило, 

технології газового теплоносія передбачають варіації діаметру частинок від 10 

до 100 мм, тоді як при твердому теплоносії і теплопередаючих технологіях че-

рез стінку діаметр частинок має бути меншим ніж 10 мм.  

Технології за орієнтацією реторти. Технології поверхневої переробки 

нафтоносних сланців часто поділяють на вертикальні або горизонтальні. У вер-

тикальних ретортах сланець рухається зверху до низу за рахунок власної ваги, 

тоді як у горизонтальних ретортах потрібні додаткові зусилля перемішування 

або перекручування, за якого частинки сланцю рухаються з одного кінця коло-

ни до іншого. Найчастіше вертикальні реторти використовують газовий, а гори-

зонтальні – твердий теплоносій.  

Комплексні технології. Технології переробки сланців на місці залягання 

зазвичай класифікуються як процеси власне на місці та процеси модифікування 

на місці. Перші не передбачають рудорозробки або дроблення нафтоносних 

сланців, тоді як модифіковані на місці залягання технології включають буріння 

і тріщиноутворення в блоці покладу нафтоносного сланцю, для того щоб ство-

рити порожнини в покладі, що сприяють кращому потоку газів і флюїдів через 

поклад, таким чином збільшуючи об‘єм і якість продукування сланцевої нафти.   

Технології вилучення нафти при переробці нафтоносного сланцю з пе-

реміщенням вихідного матеріалу на поверхню. Як згадувалось вище, відмін-

ною рисою використання даних технологій  є отримання нафтоносного сланцю 

із гірничих виробок, транспортування отриманого матеріалу для подрібнення, 

ситування та подача на переробку в спеціальні колони (рис. 3.2). Колона (рето-

рта) Кіркса (A.C. Kirk's retort), яку використовували з середини до кінця XIX 

ст., була однією із перших вертикальних сланцево-нафтових колон. Її дизайн і 

принципи роботи були типовими для кінця XIX і початку XX ст. В подальшому 

лише чотири технологічних процеси отримали розвиток і мають комерційне 

значення, це – Ківітер, Галотер, Фушун і Петросікс. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/A.C._Kirk
http://en.wikipedia.org/wiki/Retort
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Рис. 3.2. Загальна схема технології переробки нафтоносного сланцю при переміщенні 

матеріалу на поверхню [Qian, Wang, 2006] 

1 – система доставки породи; 2 – приймач із системою клапанів; 3 – бункер; 4 – накопичувач 

пари нафти і газу; 5 – чавунна реторта; 6 – піч для спалювання вугілля; 7 – паровий інжектор; 

8 – лоток для стоку води 

Технологія Ківітер відноситься до методики із зовнішнім підігрівом мате-

ріалу для проведення підготовчих реакцій і самого процесу вилучення нафти. 

Колона в процесі Ківітер розташована вертикально, відбувається нагрів грубих 

частинок нафтоносного сланцю з рециклічним надходженням газів, пари і пові-

тря. Для підтримки надходження тепла гази, включаючи і ті, що утворилися 

при переробці нафтового сланцю, а також вуглецевий залишок (кокс), спалю-

ються всередині колони. Свіжий нафтовий сланець потрапляє у верхню частину 

колони і нагрівається газами, що піднімаються, проходячи по латералі, і викли-

кає розкладання сланцю. Піроліз завершується в нижній частині колони, де за-

лишки сланцю контактують з гарячим газом, парою і повітрям, завдяки чому 

вони нагріваються до температури приблизно 900 °C, що викликає їх газифіка-

цію і випалювання залишкового вуглецю (коксування). Пари сланцевої нафти і 

залучений газ далі надходять в конденсаційну систему, де рідкі вуглеводні зби-

раються, тоді як гази повертаються назад в колону. Метод Ківітер потребує ве-

ликої кількості води, яка забруднюється під час процесу, а тверді відходи міс-

тять водорозчинні токсичні компоненти.  

Технологія Галотер базується на поверхневій переробці матеріалу із за-

стосуванням гарячої циклічної твердофазної методики. В цьому процесі вико-

ристовується горизонтальна циліндрична колона згладженої форми. Подрібне-

ний матеріал підсушується у флюїдизованому середовищі за рахунок контакту з 

гарячими газами. Після сушки і попереднього нагрівання до 135 °C частинки 

сланцю відділяються від газів сепарацією в циклотроні. Сланець транспорту-

ється до камер змішування із гарячим попелом при 800 °C. Співвідношення на-

фтового сланцевого попелу і свіжого нафтового сланцю становить 2,8–3,0 : 1. 

Суміш подається у герметичний об‘єм, де перемішується. Піроліз відбувається 
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в умовах дефіциту кисню. Температура піролізу підтримується на рівні 800 °C. 

Отримані нафтові пари і гази очищуються в циклоні і транспортуються до кон-

денсаційної системи (колона ректифікації), де сланцева нафта конденсується. В 

очищеній формі він повертається для нагрівання і сушки нафтового сланцю. 

Процес має високий вихід продукту (85–90 %), складаючи 48 м
3
 на 1 т сланцю. 

Якість нафти є відносно хорошою, але устаткування є специфічним і малопро-

дуктивним. Цей метод зменшує кількість забрудників, порівняно з технологією 

із зовнішнім нагрівом компонентів, оскільки використовує менше води, але 

продукує вуглекислий газ, кальцієві сульфіди і вуглецеві дисульфіди.    

Методика Фушун передбачає застосування внутрішніх технологій, хоча 

може включати і зовнішнє газове нагрівання. Метод використовує вертикальну 

колону циліндричного типу із сталевою зовнішньою оболонкою, викладеною 

зсередини вогнетривкою цеглою. Колона має висоту понад 10 м, її внутрішній 

діаметр становить 3 м. Вихідні частинки нафтоносного сланцю розміром від 10 

до 75 мм завантажують зверху колони. У верхній частині сланець підсушується 

і нагрівається гарячим газом, який проходить через нього, викликаючи дезінте-

грацію породи. Піроліз відбувається при 500 
о
C. Утворена нафтова пара і гази 

виходять зверху колони, оскільки гарячі гази і пари нафти рухаються знизу 

вверх колони вертикально, а не діагонально, як у процесі Ківітер. Під час піро-

лізу нафтовий сланець розкладається до сланцевого коксу, який разом із повіт-

ряно-паровою сумішшю локалізується в нижній частині колони, нагріваючи га-

зи, необхідні для піролізу. Гази рециркулюють, після виходу із колони вони 

охолоджуються в системах кондиціювання, де конденсується сланцева нафта. 

Проблемою процесу є використання великої кількості води, яка сягає співвід-

ношення (6–7)/1 відносно отриманого виходу нафти. Додатковою проблемою є 

велика кількість відходів. Ця технологія мало придатна для невеликих родовищ 

руд та за вмісту нафти менше 5 %.    

Технологія Петросікс застосовує зовнішньогенерований гарячий газ для 

піролізу нафтоносних сланців і використовує продукти поверхневої розробки. 

Після видобутку сланці транспортуються, дробляться для зменшення розмірів. 

Після подрібнення частинки мають переважно вигляд паралелепіпедів. Вони 

транспортуються конвеєром у вертикальні циліндричні колони, де сланець на-

грівається до приблизно 500 °C для піролізу. Нафтоносний сланець засипається 

через верх колони, тоді як гарячий газ подається в її середню частину. Нафто-

вий сланець нагрівається газом, коли рухається вниз. В результаті кероген сла-

нцю перетворюється на пари нафти і додатковий газ. За допомогою електроста-

тичного осаджувача нафта виділяється і вилучається із колони. Газ поділяється 

на три частини, які використовуються для повторного нагрівання і передачі те-

пла на свіжі сланцеві частинки, а також для охолодження і виділення фракцій 

світлої нафти і води, отримання зрідженого газу та вилучення сірки. 

Технології вилучення нафти на місці залягання. Технологія вилучення 

нафти на місці залягання нафтоносних сланців передбачає нагрівання останніх 

на глибині за рахунок впорскування гарячих флюїдів у породи або ж за рахунок 

використання лінійних, або площинних джерел нагрівання. Ці процеси супро-
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воджуються термопередачею і конвекцією для розподілу тепла на потрібній 

площі. Сланцева нафта вилучається за допомогою вертикальних свердловин. Ці 

технології здатні забезпечити більш повне екстрагування сланцевої нафти з да-

ної ділянки, ніж технології видобування сланців на поверхні, оскільки свердло-

винами можна охопити більший об‘єм простору, ніж поверхневими виробками. 

Крім того, за допомогою таких технологій можна вилучати сланцеву нафту із 

низькокондиційних покладів з порівняно низьким вмістом керогену, які немож-

ливо видобувати традиційною технологією поверхневої рудорозробки.  

Під час Другої світової війни модифікований процес вилучення на місці 

залягання був запроваджений без особливого успіху в Німеччині. Одним із по-

чаткових різновидів процесу було проведення підземної газифікації за допомо-

гою електричної енергії (метод Ljungström). Цей процес запроваджувався між 

1940 і 1966 роками для екстракції сланцевої нафти в Швеції (Kvarntorp).  

До 1980-их років багато різновидів процесу вилучення нафти на місці заля-

гання сланців було досліджено в США. Перший модифікований експеримент з 

вилучення нафти на місці залягання сланців у США був здійснений Occidental 

Petroleum в 1972 р. в Колорадо (Logan Wash). У найновіших технологіях дослі-

джують різні варіації методу із зміною джерел тепла і тепловими передаваль-

ними системами. Одним з прикладів таких технологій є заморожування стін-

ки, яке розроблялося компанією Shell для вилучення нафти із сланців in situ. 

Головною метою її використання є відокремлення ділянок, де відбуваються 

процеси відділення нафти, від оточуючих їх блоків гірських порід (рис. 3.3).  

 

 
Рис. 3.3. Схема технології заморожування стінки [Qian, Wang, 2006] 

 

Метод провідності стінки. За цієї технології використовуються нагрівні 

елементи або гарячі труби, розташовані всередині формації нафтового сланцю. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Ljungstr%C3%B6m
http://en.wikipedia.org/wiki/Kumla_Municipality
http://en.wikipedia.org/wiki/Occidental_Petroleum
http://en.wikipedia.org/wiki/Occidental_Petroleum
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Dutch_Shell
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Процес Shell ICP передбачає використання електричних нагрівних елементів 

для нагрівання шару нафтоносного сланцю від 340до 370 °C за період приблиз-

но 4 роки. Область, в якій відбувається процес, ізолюється від оточуючих ґрун-

тових вод замороженими стінками шляхом заповнення свердловин циркулюю-

чим суперхолодним флюїдом. Недоліки цього процесу – великі витрати елект-

роенергії, об‘ємне використання води і ризик забруднення ґрунтових вод. Ме-

тод розробляється з початку 1980-их рр. і перевірявся на експериментальній ді-

лянці Махогані (Piceance Basin). В результаті досліджень у 2004 р. видобуто 

270 м
3
 нафти на експериментальній ділянці розміром 9,1 × 12 м. 

Метод American Shale Oil CCR Process. В цьому методі використовується 

перегріта пара або інший теплопередавальний носій, який циркулює через се-

рію труб, розташованих нижче шару нафтоносного сланцю, з якого буде відбу-

ватись екстракція. Система включає горизонтальні свердловини, через які про-

ходить пара, та вертикальні свердловини, що збирають вуглеводні (рис. 3.4). 

Нагрівання забезпечується шляхом горіння природного газу чи пропану в поча-

тковій фазі або газом нафтоносного сланцю на наступній стадії. 

Метод Geothermic Fuels Cells Process (IEPGFC), розроблений компанією 

Independent Energy Partners, передбачає вилучення сланцевої нафти завдяки ви-

користанню високотемпературних паливних комірок, розміщених в межах фо-

рмації нафтоносних сланців, які насичуються природним газом під час нагрі-

вання, а потім газом нафтоносного сланцю, що утворюється як супутнє тепло.   

Метод Chevron CRUSH. Використовується гарячий газ, який нагрівається 

на поверхні землі, а потім подається до формації нафтоносних сланців. Цей ме-

тод, розроблений корпорацією Chevron Corporation, передбачає впровадження 

нагрітого оксиду вуглецю в формацію через свердловини і її нагрівання через 

серію горизонтальних тріщин, по яких циркулює газ (рис. 3.5). 

 

 
Рис. 3.4. Схема технології American Shale Oil CCR Process [Qian, Wang, 2006] 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Piceance_Basin
http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Energy_Partners
http://en.wikipedia.org/wiki/Chevron_CRUSH
http://en.wikipedia.org/wiki/Chevron_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/File:EGL_Process.jpg
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Рис. 3.5. Схема технології Chevron CRUSH із ззовні генерованим гарячим газом [Qian, 

Wang, 2006] 

1 – гарячий газ/повітря від компресора; 2, 6 – моніторинг ґрунтових вод і температури; 3 – 

нагнітальна свердловина; 4 – добувні свердловини; 5 – до сепараторів; 7 – формація Уінта; 8 

– формація Грін Рівер; 9 – зона Махогені; 10 – свердловина для моніторингу ґрунтових вод; 

11 – добувна свердловина; 12 – нагнітальна свердловина; 13 – зона створеної тріщинуватості 

Компанія General Synfuels International розробила метод Omnishaleprocess, 

при якому відбувається нагнітання перегрітого повітря у формацію нафтонос-

них сланців. Компанія Mountain West Energy, використовуючи подібні підходи, 

розробила методи парової екстракції, в яких передбачено застосування нагні-

тання в нафтоносні сланці високотемпературного газу. 

Метод Exxon Mobil Electrofrac. Даним методом, розробленим компанією 

Exxon Mobil, передбачається вилучення нафти на місці залягання сланців за до-

помогою використання електричного нагрівання у поєднанні з елементами тех-

нології провідності стінки та об‘ємного нагрівання. При цьому матеріал, що є 

електропровідником (наприклад, кальцинований нафтовий кокс), нагнітається в 

гідравлічні тріщини, створені в формації нафтоносних сланців, який потім фо-

рмує нагрівний елемент. Нагрівні свердловини розміщують у вигляді паралель-

них горизонтальних стовбурів, які відходять від центральної вертикальної све-

рдловини (рис. 3.6). 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Omnishale_process
http://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_West_Energy
http://en.wikipedia.org/wiki/ExxonMobil
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oil_shale_radio_frequency_extraction.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oil_shale_radio_frequency_extraction.JPG
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Рис. 3.6. Схема об’ємного нагрівання [Qian, Wang, 2006] 

 

Розвитком методу об‘ємного нагрівання є розробка, що базується на вико-

ристанні радіохвиль в установках із вилучення нафти. Зокрема, Іллінойський 

Технологічний Інститут з кінця 1970-их рр. розвиває концепцію об‘ємного на-

грівання нафтоносних сланців з використанням радіохвиль (радіочастотне ви-

лучення). Ця технологія була вдосконалена Лауренс Ліверморською Націона-

льною Лабораторією (Lawrence Livermore National Laboratory). Нафтоносний 

сланець нагрівається вертикальним електродними антенами. Глибші горизонти 

могли б розроблятися при менших швидкостях нагріву за рахунок встановлення 

антен, розділених десятками метрів. Метод допускає застосування радіочастот, 

при яких глибина покриву сягає багато десятків метрів, а тому необхідний час 

для зворотної термальної дифузії і, відповідно, для теплопереносу. Недолік цієї 

технології полягає в необхідності використання значних обсягів електроенергії, 

її втрат за рахунок ґрунтових вод та відходів вилучення.  

Технології мікрохвильового нагріву базуються на таких самих принципах, 

що і радіочастотне нагрівання, хоча останнє є більш вдосконаленим методом, 

ніж мікрохвильове, оскільки його енергія може проникати глибше в формацію 

нафтоносних сланців. Методика мікрохвильового нагрівання досліджується ко-

рпорацією Global Resource Corporation. Компанія Electro-Petroleum пропонує 

електричностимульоване вилучення нафти шляхом прямого переходу між ка-

тодами в продукуючих свердловинах і анодах, розташованих або на поверхні, 

або на глибині в інших свердловинах. Перехід потоку через формацію нафтоно-

сних сланців залежить від електроопору (Joule heating).  

Експериментальні методи вилучення на місці залягання, запропоновані на 

федеральному дослідницькому рівні в Колорадо, включають нагрівання сланцю 

електричними опоровими нагрівачами, що збільшує тріщинуватість сланцю пе-

ред його нагріванням циркулюючим гарячим газом (СО2) або циркулюючою 

перегрітою парою через закритопетлеву систему для створення «загального го-

ризонтального шару киплячої нафти» глибоко під землею. Жоден з цих методів 

in situ не був повністю обґрунтований з технологічної та економічної точки зо-

ру, а тому кожен з них є певною мірою ризикованим.  

Інтенсивна розробка прогресивного методу термосвердловинної розробки 

сланців із одержанням нафти, супутнього газу та інших компонентів передбачає 

використання підземного піролізу, особливо при розробці нафтоносних і мета-

ноносних сланців. При цьому вирішується завдання не тільки рентабельного 

отримання відповідних об‘ємів нафти і газу, але й підготовки об‘єктів до мож-

ливого наступного підземного вилуговування.   

 

3.3. Перспективні формації світу 

 

Формація Баккен у США. Формація Баккен (Bakken Shale) складає слан-

цевий басейн Уїллістоун (Willistone Basine) загальною площею 65 тис. км
2
 в 

штатах Монтана, Північна Дакота (США) і Саскачеван (Канада) (рис. 3.7). Фо-

http://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Livermore_National_Laboratory
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Resource_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Joule_heating
http://en.wikipedia.org/wiki/In_situ#Petroleum_production
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рмація утворена ритмічно побудованими товщами сланців і пісковиків пізнього 

девону-раннього карбону, серед яких на глибині біля 3 км виділяється горизонт 

нафтоносних сланців товщиною 40 м. Загальні ресурси нафти оцінюються в 

3,65 млрд барелів (за деякими оцінками – до 11 млрд барелів), видобуток нафти 

здійснюється з використанням технології горизонтального буріння і гідророз-

риву і у 2008 р. сягав понад 300 тис. барелів на добу з перспективою збільшен-

ня до 700 тис. барелів на добу.  

Сьогодні це єдине у світі родовище подібного типу, але пошуки таких 

об‘єктів вже почалися в інших регіонах (зокрема, на сланцевих полях родовища 

Найобрара (Niobrara) на границі штатів Дакота і Небраска в США). Деякі експерти 

стверджують, що запаси сланцевої нафти в США у п‘ять разів перевищують запа-

си нафти Саудівської Аравії (35 млрд т). Ще в минулому році експерти стверджу-

вали, що в найближчі роки повинне відбутися значне збільшення видобутку нафти 

з нетрадиційних джерел, як це вже відбулося з видобутком газу. Однак, життя 

вносить свої корективи і в 2015 р., завдяки падінню цін на нафту кількість сверд-

ловин у США, задіяних на видобутку сланцевої нафти почала скорочуватися.   

Справа в тім, що протягом 2010–2014 рр. ціни на нафту наближалися до $ 

100 за барель, а собівартість видобутку сланцевої нафти коливалася від $15 до 

$50 за барель, що забезпечувало рентабельність розробки її покладів. Разом з 

тим, падіння ціни нафти до $50 за барель у 2015 р. призвело до закриття ряду 

нерентабельних проектів. 

  

 
Рис. 3.7. Схема розміщення формації Баккен в басейні Уїллістоун [Canada Oil-Shale…, 

2010] 

 

У формації Баккен нафта виявлена ще в 1953 р. на ділянці Антілопа 

(Antelope), але її видобуток на той час був економічно невигідним. Незначний 

за об‘ємом видобуток нафти здійснювався в 50-і – 60-і рр. вертикальною сверд-

ловиною, яка розкрила систему природної тріщинуватості в ущільнених слабо-
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проникних і низькопористих сланцях нижньої товщі Баккен. На початку 1960-х 

років для стимуляції видобутку нафти тут вперше було застосовано гідравлічне 

стимулювання тріщинуватості, що збільшило видобуток нафти до 60 тис. баре-

лів у 1964 р. У 1987 р. в нижніх сланцях формації Баккен вперше була пробуре-

на горизонтальна свердловина довжиною 800 м, але це не призвело до збіль-

шення видобутку нафти. Нарешті, у 2000 р. перша горизонтальна свердловина 

була пробурена в середній частині формації товщиною 25 м, яка складена піс-

ковиками, розміщеними між збагаченими органічною речовиною верхніми і 

нижніми сланцями. Це призвело до різкого збільшення видобутку нафти, яке на 

ділянці Елм-Кулі (Elm Coulee) досягло 200–500 млн барелів. У 2006 р. було 

оконтурене нафтове поле ділянки Паршейл (Parshall) і сумарний видобуток 

сланцевої нафти сягнув 1 млрд барелів за рік. Це було початком сланцевонаф-

тового буму. 

Геологічна служба США оцінює запаси нафти у формації Баккен, що може 

бути вилучена за сучасною технологією, в 3,65 млрд барелів, ресурси розчинено-

го газу – в 51,8 млрд м
3 

і природного зрідженого газу – в 148 млн барелів. Штат 

Північна Дакота оцінив ресурси нафти на своїй території в 2,1 млрд барелів 

(330 млн м
3
). Загальні ресурси нафти (у тому числі такі, які неможливо вилучити 

за допомогою сучасних технологій), сягають 18–24 млрд барелів. З 2008 р. здійс-

нюється видобуток нафти, який наприкінці 2010 р. сягнув 458 тис. бар./день. 
 

Формація Баккен, вперше описана Дж. В. Нордкістом в 1953 р., має вік від 

пізнього девону до раннього карбону. Вона розповсюджена в басейні Уїллісто-

ун в штатах Монтана, Північна Дакота і Саскатчеван, перекрита молодими від-

кладами, відслонення відсутні. 

Формацію Баккен-Шелл підстеляють вапняки Медісон групи Три-Форкс 

(Three Forks Underlies Group). Перекриває формація Вабамун, Біг-Валлі, Торк-

вей (Wabamun, Big Valley, Torquay). Площа розповсюдження 518 тис. км
2
, тов-

щина 30–50 м. Головні породи – сланці, пісковики, глини, доломіти. Глибина 

залягання формації 1000–3000 м. 

Формація має тричленну будову і складена нижньою і верхньою товщами 

сланців і середньою – пісковиків. Сланці утворилися у відносно глибоководних 

аноксидних морських умовах, а піски відкладалися в умовах мілководного мор-

ського басейну в оксидних умовах. Основним резервуаром нафти є пісковики, 

верхня і нижня товщі складені збагаченими органікою морськими сланцями 

брахіопод, що збагачені піритом (0,5–2 м): 
1. Перешарування темно-сірих сланців і алевритистих пісковиків на кальцитовому це-

менті, із залишками криноідей і брахіопод; у верхній частині виділяється зона пори-

стості, обумовлена слідами діяльності організмів (фукоїди) (0–10 м). 

2. Тонкозернисті пісковики на кальцитовому цементі, масивні, косошаруваті до тонко-

шаруватих; фаціально заміщуються глинистими алевролітами до дуже тонкозернис-

тих пісковиків (0–2 м) тонкошаруватих, розвинена хвиляста шаруватість з ознаками 

конволютної складчастості (0–4,5 м). Літофації 2 і 3 по простяганню змінюються лі-

тофаціями центральнобасейнового типу, представленими глинистими алевролітами 

до тонкозернистих пісковиків і темно-сірими сланцями товщиною 0–5 м.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Wabamun_Formation
http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Valley_Formation
http://en.wikipedia.org/wiki/Torquay_Formation


72 

 

 7
2
 

3. Перешарування тонкошаруватих темно-сірих сланців, глинистих алевролітів і тонко-

зернистих пісковиків, інколи на доломітовому цементі; інколи спостерігаються сліди 

діяльності організмів (2–3 м). 

4. Світло-сірі глинисті масивні алевроліти (0,6–2 м). 

Пористість порід формації Баккен 1–10 %, у середньому 5 %, проникність 

низька (в середньому 0,04 мД, що набагато менше, ніж у типових нафтових ре-

зервуарів). Наявність вертикальних систем природних тріщин сприяє викорис-

танню технології горизонтального буріння. Примусове утворення тріщин зму-

шує нафту рухатись до свердловини, що збільшує продуктивність останньої.  

Нижні і верхні сланці збагачені органічною речовиною і вважаються дже-

релом вуглеводнів, сконцентрованих у формації Баккен (інакше кажучи – наф-

томатеринськими породами). Виділяється 5 перспективних ділянок, які збіга-

ються з нафтогенерувальними вікнами: Ельм-Кулі–Біллінгз-Ноуз (Elm Coulee-

Billings Nose), Сентрал-Безін–Поплар-Дом (Central Basin-Poplar Dome), Нессон–

Літтл-Найф (Nesson-Little Knife), Істерн-Експульшн-Трехолд (Eastern Expulsion 

Threshold), Нортвест-Експульшн-Трехолд (Northwest Expulsion Threshold). 

У 2008 р. видобуток нафти у штаті Північна Дакота склав 

62 776 123 барелів, що на 39 % більше порівняно з 45 121 983 барелями, видо-

бутими у 2007 р. Збільшення на 17 млн барелів зумовлено зростанням об‘єму 

буріння і використанням горизонтального буріння при розробці формації Бак-

кен, що стимулювалося зростанням цін на нафту. В 2008 р. з 881 свердловини, 

пробуреної у формації Баккен, вилучено 27 233 329 барелів, що на 269 % біль-

ше видобутку 2007 р. (7 382 025 барелів, видобутих з 457 свердловин). В 2010 

р. видобуток нафти з формації Баккен сягнув 113 млн барелів.  

Однією з найбільших ділянок, де здійснюється видобуток нафти з формації 

Баккен, вважається нафтове поле Ельм-Кулі (Elm Coulee) в штаті Монтана. Тут, 

починаючи з 2000 р., видобуто 270 млн барелів нафти, а в 2007 р. продукція ся-

гнула 53 тис барелів на день (8,4 тис. м
3
).  

Значний видобуток здійснюється на ділянці Паршейл (Parshall) у Північній 

Дакоті і Саніш (Sanish Fields), де загальна довжина горизонтальних свердловин, 

пробурених у 2008 р., сягнула 780 км. Коефіцієнт вилучення за різними оцінка-

ми складає від 1 до 50 %.  

За оцінкою Геологічної служби США, кількість нафти, яку технічно можна 

вилучити з формації Баккен становить від 3,0 до 4,3 млрд барелів (680 млн м
3
), 

а за дослідженнями геологічної служби штату, з 167 млрд барелів (2,66×10
10

 м
3
) 

геологічних ресурсів можна вилучити 2,1 млрд барелів (330 млн м
3
).  

Щорічно зростає кількість компаній, які вкладають кошти в освоєння сла-

нцевої нафти: Concho Resources Inc., Abraxas Petroleum Corporation, EOG 

Resources Inc., Continental Resources Inc., Whiting Oil & Gas Inc., Marathon Oil 

Corporation MRO, Brigham Exploration BEXP, Hess Corporation, Samson Oil and 

Gas Ltd. У 2008 р. найбільше видобули нафти з формації Баккен такі компанії: 
 Burlington Resources (BR) – 12 106 151 барелів з 163 свердловин на ділянках Антик-

ліналь Седар-Крик (Cedar Creek Anticline), Боумен (Bowman County), Баккен-Плей 

(Bakken Play), де було видобуто більше 1 млн барелів нафти з 33 свердловин; 
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 EOG Resources (EOG) – 8 613 534 барелів на ділянках Паршал (Parshall Field) і Мон-

трейл (Mountrail County); 

 Continental Resources (CR) – 6 505 653 барелів на ділянках Ред-Рівер (Red River) і 

Три-Фокс (Three Forks);  

 Hess Corp. (Hess) – 5 490 629 барелів, з яких 2 428 465 барелів (44 %) з формації Бак-

кен з ділянок Монтрейл (Mountrail), Маклін (Mclean), Бурк (Burke) і Ярд (Ward), інші 

– з ділянок Медісон (Madison), Дупероу (Duperow), Хет (Heath), Ред-Ривер (Red 

River), Саніш (Sanish), Спірфіш/Чарльз (Spearfish/Charles), Стоунуолл (Stonewall), 

Дідвуд (Deadwood), Вільямс (Williams), Маккензі (McKenzie); 

 Whiting Oil і Gas (WOG) – 3 895 134 барелів, з яких 2 072 973 барелів (53 %) отрима-

но з формації Баккен, інші – з формації Саніш (Sanish Field) на ділянці Монтрейл 

(Mountrail).  

Крім Північної Дакоти, поклади сланцевої нафти виявлені в США на пів-

нічному заході штату Монтана, південному заході  провінції Альберта в Канаді, 

де виділяються три перспективних об‘єкти: Біг-Валлі/Стеттер (Big 

Valley/Stetter) карбонати; Середній Баккен/Ексшоу (Middle Bakken/Exshaw) до-

ломітові алевроліти; Безал-Банфф (Basal Banff) карбонати. За результатами бу-

ріння, тут оконтурена перспективна площа, витягнута в північно-північно-

західному напрямку на 280 км, шириною 80 км (рис. 3.8). До неї приурочена 

серія грабенів того ж напрямку, обмежених системами скидів, у яких і розвину-

ті перспективні формації.  

 

 
Рис. 3.8. Схема розташування перспективних формацій у штатах Північна Дакота, Мо-

нтана і провінції Альберта [The Alberta Bakken…, 2011] 

 

Баженівська світа Західного Сибіру. У Росії вірогідним джерелом слан-

цевої нафти може бути верхньоюрська баженівська світа, що розвинена на 

площі понад 1 млн км
2
 у центральній частині Західносибірського басейну на 

глибині 2500–3000 м. Світа вперше виділена О.Г. Гурарі в 1959 р. як бітуміноз-

на пачка у складі мар‘янівської світи. Товщина світи змінюється від 10 м в кра-

йових частинах до 60 м в центральних частинах басейну. Вона складена аргілі-

тами, кременисто-глинистими породами, силіцитами, різною мірою насичених 

вуглеводнями, які чергуються з тонкими прошарками і лінзами карбонатних 

утворень (вапняки, доломіти, сидерити).  
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Баженівська світа утворилася в результаті функціонування двох седимен-

таційних систем: повільного фонового, переважно біогенного осадконакопи-

чення, якому відповідають глинисто-кременисті породи і силіцити, а також 

швидкої седиментації матеріалу аргілітів з турбідидних потоків у їх дистальних 

фаціях. У формуванні кременисто-вуглецевих порід баженівської світи значну 

роль відігравали кори вивітрювання Уралу, що синхронно розвивалися.  

На відміну від традиційних родовищ, нафта тут приурочена до мікрошару-

ватих листвуватих аргілітів з високим вмістом ОР. Система порожнин, які вмі-

щують нафту, орієнтована згідно з шаруватістю. Це дуже тонкі, менше 1 мм, 

паралельні горизонтальні тріщинки між такими ж тонкими лусками глин, гід-

родинамічно зв‘язані порожнини. Вони сформовані, як вважається, за рахунок 

автофлюїдорозриву порід за шаруватістю під впливом процесів перетворення 

ОР з твердого стану в рідкий під час термічної переробки порід. Головна роль в 

цьому процесі належить ОР, яка знаходиться у вигляді прошарків і лінзоподіб-

них скупчень, що призводить до утворення паралельно-шаруватих, петельчас-

тих, лінзоподібно-шаруватих текстур. В процесі катагенезу при досягненні те-

мператур головної фази нафтоутворення (понад 90 
о
С) завдяки наявності таких 

текстур починається інтенсивний розвиток тріщинуватості за рахунок різкого 

збільшення об‘єму внаслідок інтенсивного новоутворення флюїдів. Тоді й від-

бувається так званий автофлюїдорозрив – розрив суцільності породи, виклика-

ний інтенсивним флюїдоутворенням. При цьому формується аномально висо-

кий пластовий тиск.  

Аргіліти баженівської світи характеризуються високою проникністю (за ра-

хунок високої тріщинуватості), підвищеним вмістом ОР, хлороформного бітуму, 

кременистості, високими значеннями природної радіоактивності, питомого елек-

тричного опору, пористості та зниженою щільністю. Висока пористість обумов-

лена наявністю мікропор і літогенетичних тріщин, орієнтованих паралельно ша-

руватості, а підвищена радіоактивність обумовлена високим вмістом урану, який 

на порядок перевищує вміст у підстиляючих і перекриваючих відкладах.  

Вперше промислові притоки нафти з баженівської світи отримані в свердло-

вині 15-р Салимського родовища в 1967 р., які склали 5 м
3
/добу нафти і 1000–

1200 м
3
/добу газу. Промислова розробка покладів почалася на тому ж родовищі у 

1974 р., але на початок 2006 р. (понад 30 років розробки) з цих покладів було ви-

добуто лише 2,1 млн т нафти; із 72 пробурених свердловин 11 виявилися «сухи-

ми», 25 виведено з промислової розробки з накопиченим видобутком менше 1 

тис. т, і тільки в 11 свердловинах сумарний видобуток був вищим за 30 тис. т. За 

час розробки було встановлено, що фільтраційно-ємністі властивості колектора 

повністю залежать від аномально високого пластового тиску (АВПТ), що уне-

можливлює механізований видобуток, оскільки при зниженні АВПТ шари зми-

каються і фільтрація практично припиняється. Крім Салимського родовища дос-

лідно-промислова розробка проводилася на Єм-Єговському, Правдинському, 

Маслихівському, Галянівському, Середньо-Назимівському родовища, але без 

значних результатів. Однак, в баженівській світі зосереджені значні ресурси на-

фти, які, як передбачають, перевищують традиційні ресурси Західного Сибіру.  



75 

 

 7
5
 

Вирішальними обставинами формування колекторських властивостей ар-

гілітів баженівської світи вважається підвищений вміст ОР, висока пластова 

температура і аномально високий пластовий тиск. В результаті лабораторних 

досліджень було встановлено, що при різкій зміні тиску, збільшувалися значен-

ня проникності зразків. На тріщинуватість колекторів значний вплив має наяв-

ність зон розломів. Наразі баженівська світа, де вміст Сорг. складає 5–12 %, роз-

глядається як материнська товща для основної маси вуглеводневої сировини 

Західного Сибіру.  

 

Запитання та завдання для самоперевірки 

 
1. На чому базуються технології видобутку сланцевої нафти? 

2. Наведіть основні види технологій видобутку нафти із сланців. 

3. Яка послідовність операцій при виробництві нафти з нафтоносного сланцю? 

4. Охарактеризуйте технологію видобутку сланцевої нафти Ківітер. 

5. Як відбувається вилучення нафти на місці залягання? 

6. Які ви знаєте перспективні нафтоносні формації світу? 

7. Охарактеризуйте геологічні особливості формації Баккен у США. 

8. Охарактеризуйте геологічні особливості баженівської світи Західного Сибіру. 

 

 

РОЗДІЛ 4 

 

ГАЗ УЩІЛЬНЕНИХ ПОРІД 

 

4.1. Загальна характеристика газових покладів ущільнених порід 

 

Скупчення газу в ущільнених породах або як його ще називають в літера-

турі – ―газ цетральнобасейнового типу‖, ―газ ущільнених колекторів‖, «щільний 

газ – tight gas» принципово відрізняється від вуглеводнів (ВВ) у покладах зви-

чайних родовищ. Традиційні поклади містяться у проникних породах-

колекторах і приурочені до антиклінальних, літологічних, стратиграфічних, те-

ктонічних, або комбінованих пасток. Скупчення нетрадиційного газу, що зна-

ходяться в алеврито-піщанистих ущільнених різновидах мають регіональне 

поширення.  

Як видно на рис. 4.1, традиційні пісковики-колектори «насичені» відкри-

тими порами (темно-блакитний колір); пори в щільних пісковиках розподілені 

вкрай нерівномірно, не утворюють єдиного порового простору і з‘єднуються 

лише вузькими капілярами, що й обумовлює дуже низьку проникність піскови-

ку, яка зазвичай не перевищує 0,1 мД. Найголовнішими типами пористості в пі-

сковиках є первинна міжгранулярна пористість, яка розвивається в міжзерно-

вому просторі уламкових зерен, і вторинна мікропористість, що поширюється в 

частково розчинених мінералах, мікропористих детритових зернах і материнсь-

кій породі, різноманітних діагенетичних мінеральних цементах, наприклад, 

глинистих мінералах (хлорит, каолініт, іліт, смектит, монтморилоніт тощо). 
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Традиційні поклади газу складаються переважно з первинної міжгранулярної 

пористості з великими порами (pore-throat) і різної кількості вторинної порис-

тості, у той час, як поклади «щільного газу» в основному залежні від вторинної 

пористості з порами розміром до 1 мкм в діаметрі. Для кількісної оцінки вто-

ринної мікропористості в петрографічних шліфах розроблена технологія 

MicroQuant SEM/BSE. 

 

  
Рис. 4.1. Приклад пісковику-колектора (зліва) і щільного пісковику (справа) 

 

Характеристики пісковиків «щільного газу» суттєво відрізняються від ха-

рактеристик метановмісних вугільних пластів і сланцевого газу: 
 для «щільного газу» вмісні пісковики виступають лише як поклади, тоді як вугільні 

пласти і сланці відповідно для метану і сланцевого газу є не тільки нафтоматеринсь-

кими породами, а й власне покладами; 

 з‘ясовано, що поклади низької проникності в басейні Greater Green River на південно-

заході Вайомінгу є не частиною безперервного покладу газу, а низькопроникними по-

родами в звичайних структурних, стратиграфічних, та/або комбінованих пастках; ще 

раніше Беррі і Хілл припустили, що в басейні Сан Хуан газ усередині пісковиків зна-

ходиться в потенціометричних ваннах (свердловинах), пов'язаних з водяним потоком 

вздовж падіння пласта; іншими словами, це пастки гідродинамічного типу, що понад 

усе нагадують традиційні параметри пасток, виявлених у традиційних покладах; 

 газ мігрує в щільні пісковики з прилеглих нафтоматеринських порід і може бути ро-

зміщений всередині покладу завдяки високому капілярному тиску в силу низької по-

ристості  та проникності і наявності води, яка тече по підняттю пласта, що забезпе-

чується місцевими гідродинамічними умовами; у вугільному ж і сланцевому газі він 

абсорбується в материнську породу з органічної речовини; 

 багато традиційних покладів пористі і проникні, але в них немає достатньої первин-

ної енергії для підтримки видобутку нафтопродуктів на економічно вигідному рівні 

без допоміжних засобів, тому вони потребують впливу на пласт для забезпечення 

економічної доцільності видобутку; так і пісковики «щільного газу» потребують 

спеціальних методів видобутку (гідророзрив і заводнення пласта, кислотна обробка 

для забезпечення рентабельності свердловини); таким чином, пісковики «щільного 

газу» можуть бути класифіковані як підтип загальної традиційної системи вуглевод-

невого покладу; 

 єдина властивість пісковиків «щільного газу», яка перетинається з вугільними пластами 

і сланцями, – це їх низька пористість і схожа проникність, що відрізняє ці типи покладів 

від традиційних пісковиків/карбонатів з більш високою пористістю і проникністю. 
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Таким чином, з геологічної точки зору пісковики «щільного газу» як пок-

лади знаходяться ближче до традиційних покладів вуглеводнів, ніж до метано-

вмісних вугільних пластів і сланцевого газу. Очевидно, що пісковики «щільно-

го газу» – це тільки поклади, у той час як вугільні пласти і сланці одночасно є 

покладами і нафтогазоматеринськими породами. Щільні пісковики можуть ста-

ти покладом ВВ лише за наявності в прилеглому басейні потенційних порід-

джерел. Пісковики «щільного газу» повинні розглядатися як категорія-підтип 

всередині загального визначення традиційних джерел, оскільки більша частина 

їх геологічних характеристик підпадає під це визначення, а не під визначення 

нетрадиційних джерел газу. 

Важливими факторами якості пісковиків є історія осадконакопичення (ре-

гіональне поширення, морфологія покладів, структура родовища тощо), ступінь 

діагенезу, характер тріщинуватості і таке інше. 

Існують дві основні проблеми у пошуку родовищ «щільного газу». По-

перше, за допомогою сейсмічних і геофізичних технологій необхідно знайти 

поклад газу із високою щільністю природних тріщин. По-друге, слід уникати 

покладів, що містять багато води. Уникнення надходження води є важливим 

чинником для отримання щільного газу. Наявність мобільної (мігруючої) води і 

високий її рівень зафіксовані лише у певних районах видобутку в Rocky 

Mountains. Наприклад, компанія Union Pacific Resources пробурила 2300-футову 

бічну секцію, з більш ніж 1600 футами в сусідній світі, на 15000 футів у GGRB 

поблизу Table Rock Field (свердловина Rock Island 4H). Свердловина сьогодні 

дає майже 4 мільйони кубічних футів газу на день, підтримуючи потенційні ви-

годи від буріння горизонтальних свердловин, що перетинають природні тріщи-

ни. Однак, свердловина дає значну кількість води, іноді більше 1000 барелів на 

день, і високий рівень надходження води впливає на видобуток газу. Такі ж 

проблеми виникли і в інших районах видобутку «ущільненого газу» (світа Ме-

саверде в районі Вамсаттер, басейн Wind River і Cave Culch). Отже, видобуван-

ня «щільного газу» з пісковиків супроводжується певними труднощами. 

У світі скупчення газу в щільних колекторах найбільш вивчені та промис-

лово розробляються поки що лише на території Північної Америки (США, Ка-

нада). Спочатку американські дослідники частіше вживали термін ―газ центра-

льнобасейнового типу‖, але потім велика увага стала приділятись і газу ―слан-

цевих‖ нафтогазогенерувальних відкладів, що також регіонально поширені в 

межах центральних частин басейнів, тому зараз більш уживаним є термін ―газ 

щільних колекторів‖ або ―газ ущільнених порід‖. 

У цьому розділі систематизовано матеріал про нафтогазоносні басейни з 

промисловою газоносністю ущільнених порід, зокрема Анадарко, Грін-Рівер, 

Сан-Хуан, Денвер, Пішінс, Уїллістоунський, Східнотехаський, Північнолуізіан-

ський та ін. 

Регіонально розповсюджені скупчення газу в ущільнених породах харак-

теризуються наступними критеріями виділення (діагностичними ознаками): 

1. Скупчення газу в ущільнених породах не пов‘язані з традиційними стру-

ктурними чи літолого-стратиграфічними локальними пастками, а займають 
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центральні занурені частини нафтогазоносних басейнів (депресії, улоговини), 

мають регіональне і зональне поширення, займаючи значні площі (до 8000 км
2
 і 

більше). В їх межах можуть знаходитися і окремі локальні пастки зі звичайни-

ми газовими покладами. 

2. Газ ущільнених порід поширений в породах зі ступенем катагенезу (те-

рмальною зрілістю) в значних межах – від 0,7 Rо (78 од.10R
а
), тобто верхів зони 

МК2 (Г) згідно зі стадією катагенезу за вітринітом, або середини головної зони 

нафтоутворення (ГЗН) (―нафтове вікно‖ за західною термінологією) і до 2,5–3,0 

Rо (114 од.10R
а
) і більше, тобто до низів головної зони газоутворення (ГЗГ). 

Наприклад, в Апалацькому нафтогазовому басейні (НГБ) газ ущільнених порід 

на більшій частині території знаходиться в зоні катагенезу 0,6–1,3 Rо (тобто 

МК2-4), а у східній зануреній частині має значення понад 1,3 Rо (МК4-5). В НГБ 

Грін-Рівер ступінь катагенезу складає від 0,8 Rо (середина зони МК2); а в Схід-

нотехаському та Північнолуізіанському НГБ – 0,6–1,3 Rо (МК2-5). Але є випад-

ки, коли мегаізольований комплекс, з яким пов‘язуються нетрадиційні поклади 

газу, знаходяться значно нижче. Так, в центральній частині басейну Анадарко 

навіть поверхня мегаізольованого комплексу знаходиться нижче зони підошви 

МК2 (0,92 Rо), а увесь мегаізольований комплекс залягає в межах МК3–АК2 (від 

0,92 до більше 3 Ro). В Апалацькому басейні термальна зрілість порід ордови-

цького і девонського віку в західній частині басейну відповідає ГЗН (0,6–1,3 

Rо), а в зануреній східній – є значно більшою, досягаючи значень 2,5 Ro. З наве-

деного видно, що для палеозойських басейнів газ в ущільнених породах знахо-

диться в породах зі ступенем катагенезу від нижньої частини ГЗН до нижньої 

частини ГЗГ. 

3. Подібний до катагенетичного та безпосередньо із ним пов‘язаний тем-

пературний критерій, який можна застосовувати, коли недостатньо даних про 

відбивну здатність вітриніту. У басейнах без інверсії, де рівні термальної зріло-

сті порід знаходяться в рівновазі з сучасними температурами (тобто сучасні те-

мператури відповідають їх максимальним значенням), покрівля скупчень газу 

щільних порід збігається із сучасними температурами близько 100 ºС, що також 

відповідає середній частині зони МК2. Однак, більшість басейнів внаслідок ін-

версії в рухах знаходяться в термальній нерівновазі, у них сучасна температура 

в покрівлі скупчення газу може бути менше 100 ºС. 

4. Резервуари газу в щільних колекторах здебільшого знаходяться під ано-

мальним тиском у зонах аномально високого (АВПТ) або аномально низького 

(АНПТ) пластового тиску. В зонах АВПТ газ знаходиться в палеозойських ба-

сейнах Грін-Рівер, Сан-Хуан, Східнотехаському і Північнолуїзіанському, Ана-

дарко. За поверхню поширення регіональних скупчень газу в щільних колекто-

рах американські геологи зазвичай приймають гіпсометрію поверхні АВПТ 

(або АНПТ). У випадках, коли для цього немає достатніх даних, рекомендуєть-

ся використовувати катагенетичний критерій. Вважається, що при рівні терма-

льної зрілості 0,8–0,9 Rо (зона МК2) в породах з низькою проникністю і вмістом 

Сорг. близько 1,5 % спостерігається збіг покрівлі газового скупчення з поверх-

нею АВПТ, тому рекомендується використовувати в таких випадках поверхню 
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порід, перетворених до стадії катагенезу 0,85–0,9 Rо (низи зони МК2). Загалом, 

глибина поверхні залягання регіональних скупчень газу ущільнених порід в ба-

сейнах США змінюється від 305 м до 4575 м; у зонах АВПТ глибина зазвичай 

більше 2000–3000 м, а в зонах АНПТ – менше 800 м. 

5. Відклади, що містять газ у щільних колекторах, характеризуються мало-

водністю продуктивної товщі. Пояснюється це тим, що внаслідок низької про-

никності порід газ не може переміщуватися за рахунок плавучості і тому скуп-

чення його не мають традиційних газо-водяних контактів і переважно розмі-

щуються гіпсометрично, нижче водонасиченого горизонту. 

6. Флюїдоупори, що екранують скупчення газу щільних колекторів, у бі-

льшості випадків не пов‘язані з літолого-стратиграфічними границями, а обу-

мовлені поєднанням капілярних сил з факторами катагенетичних (вторинних) 

процесів, що вплинули на фільтраційно-ємнісні властивості порід. Особливо це 

твердження відноситься до верхнього екрану, на відміну від нього нижній час-

тіше підпорядкований літологічним границям. В палеозойських басейнах роз-

повсюджені катагенетичні екрани, під якими розвинуті вторинні порово-

тріщині або тільки тріщині колектори. 

7. Відклади щільних колекторів найчастіше представлені пісковиками та 

алевролітами. Їх пористість змінюється від менш 2 % до 25 %, переважно мен-

ше 5 %, проникність – переважно менше 0,1 мД, а загалом змінюється в інтер-

валі від 0,5·10
-6

 м
2
 до 5·10

-18
 м

2
 (в середньому 1·10

-9
–1·10

-10 
м

2
) що відповідає від 

500 мД до 0,005 мД (в середньому 1,0–0,1 мД). Як правило, для палеозойських 

басейнів характерний тип ущільнених порід, де низькопористі резервуари заля-

гають на значних (більше 2135 м) глибинах і є щільними внаслідок діагенетич-

них та катагенетичних перетворень. 

Виділяються основні типи резервуарів:  
 прибережно-морські пластові, добре реагують на гідророзрив;  

 лінзоподібні, створені системою потоків, де реакція на гідророзрив неоднозначна;  

 мілководноморські, що також добре реагують на гідророзрив. 

Резервуари скупчень газу виражені у вигляді поодиноких пластів або по-

тужних (до 1000 м) шаруватих товщ. Нерідко спостерігається більше одного ре-

зервуару на площі. У межах регіонально поширених скупчень газу ущільнених 

порід можуть знаходитися і окремі локальні пастки із звичайними газовими по-

кладами. Видобувається газ на ділянках з покращеними колекторами, за термі-

нологією американських спеціалістів в «sweet spots» («солодких плямах, міс-

цях»), але все одно переважно із застосуванням методів інтенсифікації.  

Низькопористі резервуари за рахунок вторинних процесів майже завжди 

тріщинуваті, тому вторинна тріщина проникність на порядок вища, ніж пер-

винна. Цей тип ущільнених резервуарів характеризується високим капілярним 

тиском. До нього відносяться прибережно-морські та лінзоподібні резервуари. 

Головною особливістю щільних колекторів є важкість визначення для них 

геолого-промислових параметрів за допомогою геофізичних досліджень сверд-

ловин (ГДС), що значною мірою обумовлено наявністю в них як породоутво-

рювальних, так і порозаповнювальних глин. Можливо, внаслідок цього ущіль-
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нені породи і характеризуються невеликими коефіцієнтами газовіддачі при роз-

робці їх на природних режимах. 

Ч. Спенсер, узагальнивши роботи багатьох дослідників, вивів основні ха-

рактеристики звичайних та нетрадиційних газовмісних резервуарів, що наведе-

ні в табл. 4.1.  

Для нафтогазоносних комплексів основні риси просторової зональності 

пористості порід визначаються взаємодією седиментаційного і катагенетичного 

факторів. За даними О.Ю. Лукіна та інших дослідників, практично всі колекто-

ри, що зустрічаються на стадіях вище МК2, не є первинними у строгому зна-

ченні цього терміна. Саме суперпозицією означених чинників пояснюються за-

кономірності регіонального розподілу фільтраційно-ємнісних властивостей по-

рід теригенних відкладів карбону ДДЗ. Разом з тим, вони не обмежують коло 

факторів формування колекторських властивостей порід. 

Після визначення просторового розташування газових скупчень у 

регіональному плані настає другий етап вирішення даної проблеми – пошуки 

ділянок покращених колекторів, із яких при менших витратах можна отримати 

промислові припливи газу, тобто пошуки ―sweet spots‖. Американські 

спеціалісти рекомендують виділяти їх в першу чергу у верхніх частинах 

перспективного розрізу, де більш ймовірне розповсюдження порід з кращими 

колекторськими властивостями, ніж у більш глибоких горизонтах.  



81 

 

 8
1
 

Таблиця 4.1. Основні характеристики звичайних та нетрадиційних газовмістних резервуарів (за Ч. Спенсером) 

Тип резервуара 
Звичайні газоносні 

пісковики 

Нетрадиційні 

прибережні морські та 

лінзовидні пісковики 
алевроліти та глинисті сланці карбонатні пласти 

Пористість, (%) 14–25 3–12 
10–30, в окремих випадках – роз-

шарування 
<30–45 

Тип пористості 
Первинна (міжгрануля-

рна), іноді вторинна 

Зазвичай вторинна (мік-

ропорожнини), іноді мі-

жгранулярна 

Зазвичай вторинна, 

іноді первинна 
Первинна 

Сполучення 

Від доброго до чудово-

го; короткі порові кана-

ли 

Погане; відносно довгі 

стрічкоподібні капілярні 

системи 

Добре; короткі порові канали, але 

глинистість, малі розміри пор та 

висока водонасиченість усклад-

нюють рух газу 

Чудове; але малі розмі-

ри пор та високе водо-

насичення ускладню-

ють рух газу 

Відносна глинистість 

(в порах) 
Низька Від низької до помірної Від низької до високої Низька 

Інтерпретація даних 

ГДС 

Зазвичай надійна в пла-

стах з низькою глинис-

тістю 

Неточна, реальна порис-

тість важко визначається 

Зазвичай ненадійна через тонку 

пористість, розшарування та висо-

ке водонасичення 

Добра, іноді труднощі 

через глибоке проник-

нення фільтрату розчину 

Водонасиченість (%) 30–50 45–75 40–90 30–70 

Ефективна проник-

ність для газу в плас-

тових умовах, (10
-15

м
2
) 

1,0–500 0,1–0,0005 0,1 Переважно 0,1 

Капілярний тиск Низький Відносно високий Помірний 
Від помірного до висо-

кого 

Склад порід 

Велика кількість квар-

цу, мало польового 

шпату та уламків порід 

60–90 % кварцу, уламки 

порід, польових шпатів і 

слюд, глини, іноді кар-

бонатний цемент 

Кварц, польові шпати, глини; мо-

же бути деяка кількість карбонат-

ного цементу 

Малорозмірна вапняко-

ва мікрофауна; небага-

то глин та кварцу 

Густина породи, 

(г/см
3
) 

2,65 
2.65–2,74, в середньому 

2,68–2,71 

Не визначена, імовірно, від 2,65 до 

2,70 
2,71 

Пластовий тиск 
Зазвичай від нормаль-

ного до субнормального 

Від субнормального до 

аномального 
Аномальний Аномальний 

Газовіддача, (%) 75–85 Розрахункова 25–50 Невизначена, вірогідно низька - 
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Виділяються два типи ―солодких місць‖ – седиментаційний та 

структурний. Седиментаційний – це морські бари, руслові піщані тіла, дельтові 

відклади та ін., де ймовірне існування колекторів з підвищеною пористістю та 

проникністю. Для визначення таких місць використовуються сейсмічні 

матеріали, геолого-геофізичні дослідження свердловин, опис та петрофізичні 

характеристики керну свердловин та ін. ―Солодкі місця‖ структурного типу – 

це ділянки підвищеної тріщинуватості порід, обумовлені розривними 

порушеннями і здатні забезпечити підвищені притоки газу до свердловин. Вони 

виділяються геофізичними методами на основі аналізу розривних порушень та 

складчастості. 

Крім перелічених критеріїв, що обумовлюють просторове виділення 

відкладів, у яких знаходиться газ нетрадиційного типу, велику роль відіграють 

геологічні фактори, пов‘язані з технологічними або економічними 

обмеженнями промислового видобутку газу і також відносяться до важливих 

критеріїв оцінки газоносності ущільнених порід.  

 

4.2. Видобування газу з ущільнених колекторів 

 

Видобуток «щільного газу» – складний і недешевий процес, який здійсню-

ється, як правило, протяжними горизонтальними свердловинами, що пересіка-

ють зони високої проникності, з яких газ може бути вилучений. Інший спосіб 

вилучення «щільного газу» – стимуляція вертикальної чи горизонтальної ділян-

ки свердловини за допомогою гідророзриву пласта (ГРП). ГРП включає нагні-

тання рідини в секцію свердловини до такого тиску, коли починається руйну-

вання порід навколо стовбура свердловини (рис. 4.2).  

 

 
Рис. 4.2. Технологія ГРП 
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Рідина може бути на масляній (нафтовій), водній, кислотній основі, це мо-

же бути і гель. Тріщини, що утворюються, розкривають за допомогою рідини, 

яка в них накачується і створює надлишковий тиск, який розповсюджується да-

лі в глибину покладу. Після цього більшість утворених гідравлічних тріщин ро-

зклинюються шляхом введення твердих гранульованих агентів у потоці рідини 

(пісок, алюмінієві гранули чи керамічний матеріал). Коли нагнітання припиня-

ється, тріщини фіксуються розклинювальним матеріалом. Вони мають високу 

проникність і слугують каналами для потоку газу до свердловини. Вся поверх-

ня свердловини стає доступною для видобутку газу.  

Найчастіше застосовується технологія «Slick-water fracing», коли викорис-

товується вода з хімічними добавками для зниження тертя. Вона є результатив-

ною для порід низької проникності, дешева, потребує менше очистки і забезпе-

чує виникнення більшої кількості тріщин. В сланцевих утвореннях переважно 

використовується пластова вода, оскільки присутність солей заважає утворен-

ню набухання. 

При плануванні процесу гідророзриву необхідно враховувати оптимальний 

об‘єм і в‘язкість рідини, що закачується в свердловину, тиск нагнітання, кіль-

кість і тип хімічних добавок тощо. Зазвичай планування здійснюється шляхом 

попереднього моделювання цього процесу на основі петрофізичних і геофізич-

них досліджень розрізу. Головними факторами при цьому є умови залягання, 

фільтраційно-ємнісні і фізико-механічні особливості порід, вміст керогену, сту-

пінь тріщинуватості і морфологія тріщин, характер і напрямок природної на-

пруженості порід. В результаті моделювання здійснюється прогноз характеру 

тривимірного розподілу тріщин у зоні гідророзриву, вибір оптимального режи-

му роботи і оптимальних параметрів зони ініційованої тріщинуватості. У пода-

льшому модель порівнюється з конкретними результатами гідророзриву з пос-

тадійним коригуванням його параметрів та умов. Контроль результатів гідроро-

зриву здійснюється складною системою моніторингу, яка включає геофізичні 

спостереження, аналіз поточної продукції і таке інше: 
 опосередкований моніторинг (Indirect fracture technique) – вимір тиску та притоків до 

і після гідророзриву та моделювання тих же параметрів на основі характеристик гід-

ророзриву, даних каротажу і дослідження керна; 

 безпосередній моніторинг у прилеглому до свердловини просторі (Direct near-

wellbore technique) – здійснюється до і після гідророзриву з використанням трасую-

чих речовин для визначення локалізації тріщин, виміри температури та припливів по 

стовбуру свердловини; 

 безпосередній моніторинг у віддаленому від свердловини просторі (Direct far field 

technique) – включає реєстрацію сейсмічних сигналів (мікросейсми), які виникають у 

момент появи тріщин, системою багатокомпонентних сенсорів і вимір кута деформації 

(кутового переміщення порід у результаті гідророзриву). 

Сітка свердловин на родовищах, що експлуатуються, може змінюватися 

від 40 до 160 акрів на свердловину (табл. 4.2). Важливим екологічним показни-

ком є також товщина шару між об‘єктом експлуатації і підошвою водоносного 

горизонту (шар, що розділяє).  
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Таблиця 4.2. Експлуатаційні характеристики родовищ сланцевого та ущільненого газу 

Басейн Сітка, ак-

ри/свердл. 

Видобувні запаси, 

трлн куб. футів
 

Видобуток газу, тис. 

куб. футів/свердл./день 

Видобуток во-

ди, барр./день 

Барнет 60–160 44 338 0 

Фаєтвілл 80–160 41.6 530 0 

Хейнсвілль 40–560 251 625–1800 0 

Марселлус 40–150 363–500 3100 0 

Вудфорт 640 11.4 415 0 

Антрим 40–160 20 125–200 5–5000 

Нью-Олбані 80 19.2 - 5–5000 

 

4.3. Запаси і видобуток газу з ущільнених порід у світі 

 

Значний досвід розробки покладів «щільного газу» отримано в США, де 

його видобуток здійснюється в басейнах Скелястих гір, у східній та південній 

частинах штату Техас (до 5 трлн куб. футів на рік) та ін. (рис. 4.3).  

 

 
Рис. 4.3. Найважливіші басейни «щільного газу» в США [Tight Gas Sands] 

1 – осадові басейни; 2 – поклади «щільного газу»; 3-6 – границі покладів від більш молодих і 

неглибоких до більш давніх і глибоких 

 

Розробка багатьох родовищ «щільного газу» в пісковиках розпочалася ще 

у 70-і рр. минулого століття: Дью-Мімс-Крик у Східному Техасі, Рулісон, Мам-

Крик в басейні Пішінс на північному заході штату Колорадо, Іона, Пандейл, 

Вамсаттер в басейні Грин-Ривер у Вайомінгу, Ваттенберг в басейні Денвер-

Юлесберг в Колорадо. Спочатку свердловини розміщувалися на значній відста-

ні одна від одної і мали невеликий дебіт, але у 80-і рр. об‘єми буріння зросли 
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завдяки податковим пільгам на розробку покладів з низькою проникністю (ме-

нше 0,1 мД).  

Зі щільних пісковиків у США видобувають близько 6 трлн куб. футів газу 

на рік (25 % загального об‘єму газу, що видобувається). Ресурси «щільного газу» 

в США оцінюються від 310 до 800 трлн куб. футів (з них економічно вигідні для 

видобутку 140 трлн куб. футів), а у світі за різними оцінками – від 7400 до 30000 

трлн куб. футів. Найважливішими басейнами «щільного газу» в США є: 
 Босієр, Бавовняна Долина, Вернон у Східному Техасі і Північній Луїзіані – їхні запа-

си оцінюються в 6 трлн куб. футів газу;  

 Грін-Ривер, Пішінс, Уніта в регіоні Скелястих гір – 32 трлн куб. футів; 

 Західний Техаський Каньйон; 

 Клінтон-Медіна в Огайо – 10 трлн куб. футів.  

Сприятливим фактором розробки родовищ «щільного газу» є висока трі-

щинуватість, від‘ємним – водонасиченість гірських порід.  

Басейн Пішінс розміром 20–50 км розміщений вздовж північно-західного 

схилу Колорадо, приурочений до верхньокрейдової (кампан-мааастрихт) фор-

мації Уільям-Форк групи Месаверде товщиною понад 4000 футів, яка складена 

пісковиками з прошарками аргілітів і вугілля (рис. 4.4). Це алювіально-

делювіально-елювіальні відклади річкових потоків, прибережної рівнини і де-

льтових фацій континентального схилу, які утворюють складнопобудовану сис-

тему лінзоподібних, вкладених один в другий («амальгамованих») пластів, не 

витриманих за простяганням. Пісковики характеризуються низькою пористістю 

(2–10 %) і проникністю (від 0,1 мД до 0,1 мкД). Ступінь перетворення вітриніту 

від 1,2–1,4 до 1,9–2,6.  

 

 
Рис. 4.4. Басейни «щільного газу» Пішінс і Уїнта [Piceance Basin…] 
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Газоносність пісковиків виявлена ще в 50-ті роки ХХ ст., у 70-ті роки були 

спроби вилучення газу, у тому числі зі стимуляцією ядерними вибухами, але 

вони не привели до позитивного результату. З 2000 р. поновлюються дослідні 

роботи із застосуванням технології ГРП, а з 2005 р. проводиться промислова 

розробка родовища із застосуванням спочатку 3, а пізніше 5 бурових установок.  

Запаси газу оцінюються в декілька трлн кубічних футів. Для його вилучен-

ня були застосовані технології мультизонального стимулювання (MZST) і Just-

In-Time перфорації (ЛТР). MZST застосовується знизу уверх від основи сверд-

ловини, послідовно створюючи тріщини і стимулюючи до 10 зон, які були ви-

значені геолого-геофізичними методами. Використання MZST і ЛТР технологій 

забезпечує ефективність стимулювання свердловини, збільшення об‘ємів видо-

бутку, можливість буріння до 9 стовбурів з одного гирла.   

Басейн Уїнта розміщений в північно-східній частині штату Юта, приуро-

чений до пластів ущільнених пісковиків, сланців і вугілля верхньокрейдової 

формації Уільям-Форк товщиною до декількох тисяч футів. Поклади вивчалися 

компаніями Chevron, Encana, ExxonMobil, Noble Energy, Bill Barrett Corp., 

Antero Resources, Delta Petroleum, Laramie Energy, Harvest Natural Resources.  

Басейн Греніт-Уош (Granite Wash) розміщений на межі штатів Техас і 

Оклахома, витягнутий у субширотному напрямку на 160 миль, шириною 30 миль 

(рис. 4.5). Він приурочений до серії щільних газовмісних пісковиків (Лард-Ранч, 

Буфало-Валлоу, Стайлх-Ранч, Колония-Вест), які розробляються понад 2600 све-

рдловинами таких компаній як Chesapeake Energy, Newfield Exploration, Penn 

Virginia, Cimarex Energy, Questar, Linn Energy, Forest Oil, Apache Corp., BNK 

Petroleum, Devon Energy, Cordillera Energy Partners III. Видобуток окремих сверд-

ловин, наприклад свердловини «Хостеттер» компанії Apache Corp., сягає 17 млн 

куб. футів газу і 800 барелів рідких вуглеводнів на день. 

 

 
 

Рис. 4.5. Басейн «щільного газу» Гренит-Уош [Granite Wash…] 
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Басейн Катн-Веллі (Cotton Valley) розміщений на границі штатів Техас і 

Луїзіана (рис. 4.6), приурочений до шару товщиною 7800–10000 футів верх-

ньоюрських-ранньокрейдових пісковиків однойменної формації, яка перекри-

ває сланці Хейнсвілл/Босьєр. Він вивчається компаніями: Petrohawk Energy, 

Goodrich Petroleum, Exco Resources, Forest Oil, XTO Energy (ExxonMobil), 

Questar, Penn Virginia, Cabot Oil & Gas, Devon Energy, and El Paso Corp.  

Крім того, поклади «щільного газу» відомі в шарах ущільненого пісковику 

верхнього девону в Західній Вірджинії (Апалацький басейн). Це 

багатоповерхові поклади, розміщені один над одним, представлені шарами 

Венанго, Бедфорд і Елк. Для кожного з них визначені товщина, площа, 

пористість, водонасиченість, прогнозний об‘єм газу.  

 

 
Рис. 4.6. Басейн «щільного газу» Катн-Веллі [Cotton Valley…] 

 

Родовище «щільного газу» Сиберія-Ридж (Siberia Ridge Field) розміщене в 

басейні Вашаки на південному заході штату Вайомінг, приурочене до крейдової 

формації Алмонд групи Месаверде товщиною 250–500 футів. Формація є тран-

сгресивним циклом, де зверху залягають морські пісковики Верхнього Алмон-

ду, знизу – перешарування континентальних пісковиків, алевролітів, сланців і 

вугілля, які підстеляються пісковиками Еріксон переважно континентального 

походження.  

Продуктивний поклад товщиною 30–50 футів приурочений до верхньої ча-

стини формації Верхнього Алмонду. Вона утворюється з 40–70 футових лінзо-

подібних горизонтів, складених переважно русловими і пляжними пісковиками, 
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які переходять в прибережно-морські пісковики та сланці з окремими шарами 

вугілля і вуглистих сланців. Продуктивний поклад полого занурюється на пів-

нічний схід (1,0–1,5
о
). Він був відкритий у 1975 р., початковий дебіт свердловин 

становив 4,02 млн куб. футів газу на день. Поклад складений пісковиками, про-

никність яких змінюється від 0,001 до 0.1 мД (середня 0,263 мД/фут), порис-

тість – від 6 до 12 % (середня 10,3 %). 

Промислова продуктивність покладу залежить від розміру зерен, об‘єму 

доломітового цементу і вторинної пористості. Руслові і пляжні пісковики від-

носно грубозернисті, зцементовані кварцом і глинистими мінералами, характе-

ризуються значною вторинною пористістю, а прибережно-морські пісковики 

дрібнозернисті і вміщують більші об‘єми доломітового цементу. На родовищі 

розвинені крутопадаючі тріщини розтягнення (60–70
о
), заповнені кварцом і ка-

олінітом. Видобуток газу на родовищі складає від 0,5 до 20 млрд куб. футів (се-

редня 1,8 млрд куб. футів). Дебіт свердловин зростає при більш високій щіль-

ності їх перфорування, при пересіченні свердловинами зон лінійних розломів і 

границь різних стратиграфічних підрозділів, тріщинуватих зон.    

У Канаді найперспективнішими є три басейни: Deep Basin, Жан-Марі і 

Medicine Hat/Milk River. Найбільшим є Deep Basin, прогнозні ресурси якого 

оцінюються в 45 трлн куб. футів, а видобуток сягає 3,2 млрд куб. футів.  

Крім того, родовища «щільного газу» відомі в багатьох країнах світу (рис. 

4.7, 4.8). 

 

 
 

Рис. 4.7. Кількість проектів на  «щільний газ» в різних країнах світу (крім США) 

[Chakhmakhchev Alex, McKnight Kris…] 



87 
 

 8
7
 

 

 
  

Рис. 4.8. Резерви «щільного газу» в світі [Chakhmakhchev Alex, McKnight Kris…] 

 

Суттєві запаси «щільного газу» відомі у Західній Австралії. В Австралії 

всі породи, що мають проникність нижче 0,5 мД, називаються  щільними. Газо-

ве родовище Варро (Warro), розміщене на 200 км північніше м. Перт, знайдене 

компанією  West Australian Petroleum ще у 1977 р. в щільних пісковиках на гли-

бині біля 4000 м. Запаси родовища складають 5 трлн куб. футів. На той час його 

розробка була нерентабельною, однак поява нових технологій і збільшення цін 

на газ змінили ситуацію і зараз родовище готується до експлуатації компанією 

Warrego Energy, яка також розглядає можливість розробки покладів «щільного 

газу» в Східній Еррегуллі (West Erregulla), на схід від Донгара в трозі Дандара-

ган (Dandaragan Trough) у Західній Австралії. 

В останній час спільне підприємство Nexus/Shell провело буріння на родо-

вищі «щільного газу» Ечука-Шоалс (Echuca Shoals) в прибережній зоні Захід-

ної Австралії та пласту щільного пісковику Сентрал-Петролеум (Central 

Petroleum) в басейні Педирка (Pedirka) на Північній території.  

Lakes Oil розвідує родовище «щільного газу» Вомбат (Wombat) в басейні 

Гіпсленд в південно-східній Австралії. Декілька років тому Lakes Oil почала 

буріння нижніх зон родовища Басс-Стрейт-Латроб (Bass Strait‘s Latrobe) в піс-

ковику Стржелецкі (Strzelecki). Цей пісковик залягає нижче формації Латроб, 

яка є основною вмісною породою родовища Вікторія (Victoria‘s Bass Straits). В 

середині 1960-х років спільним підприємством Esso/BHP Billiton в протоці Басс 

була пробурена перша в країні шельфова газова свердловина, яка розкрила ро-

довище газу Барракута (Barracouta). Коли ресурси родовища були вичерпані, 

компанія пробурила свердловину на 1500 м нижче формації Латроб і знайшла 

газ знизу. Проблемою було те, що проникність там була на рівні 0,1 мД, порів-

няно з 100 мД в формації Латроб.  
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Значні запаси «щільного газу» відомі в Аргентині (рис.  4.9), уряд якої ввів 

низку податкових пільг на розробку нетрадиційних джерел вуглеводнів. Так, 

ресурси «щільного газу» тільки провінції  Неукен складають 21 трлн куб. футів. 

 

 
 

Рис. 4.9. Басейни «щільного газу» в Аргентині [Chakhmakhchev Alex, McKnight Kris…] 

 

Одним з перспективних об‘єктів на пошуки «щільного газу» в Польщі 

можуть бути ротлідженські пісковики. У Сікерській зоні Верхньоротлідженсь-

кого басейну у щільних слабопроникних еолових пісковиках відкрите родови-

ще газу. Породи майже повністю втратили проникність і частково пористість 

внаслідок процесів ущільнення та ілітизації. Головним джерелом для кристалі-

зації іліту, як вважається, були цехштейнові гіперсоляні розчини, багаті на Са, 

Na, K  і SO4, що просочували ротлідженські пісковики на тектонічно піднятому 

блоці. Генерування газу і його міграція відбувались у той час, коли припини-

лись процеси ущільнення. В результаті родовище «щільного газу» Сікерської 

зони можна визначити як нетрадиційне, що знаходиться в «традиційній» струк-

турній пастці.  

Вважається, що родовища такого газу могли походити з більш значних 

глибин польської частини басейну Ротліндженд, але в умовах центрально-
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басейнової газової системи. Такі родовища не мають класичної будови і їх 

об‘єм може бути значно більшим, ніж об‘єм нетрадиційних газових родовищ. 

Тип органічної речовини, яка знаходиться в зрілих кам‘яновугільних породах, 

визначав склад газу, сформованого в період його генерації. Він також впливав 

на хімічний склад інфільтраційних флюїдів і хід діагенетичних процесів. У роз-

ломних зонах діагенетичний цемент утворював непроникні бар‘єри, що розді-

ляють традиційні і нетрадиційні газові родовища, а також їх окремі частини, що 

є важливим для виникнення малопроникних газових колекторів. 

На основі досліджень керна 55 свердловин, відібраного з інтервалів 1650–

5003 м, для ротлідженських ущільнених колекторів створено базу даних, яка 

містить 60 характеристик колекторів і параметрів їхньої проникності. Отримані 

результати показали наявність кластичних колекторів, сприятливих для утво-

рення відкладів типу ««щільний газ» », виявлено товщі порід-резервуарів з не-

нульовою проникністю. Параметри порового простору у даному випадку пе-

редбачають провідну роль процесів стиснення в еволюції порового простору, за 

виключенням деяких площ, де домінують процеси цементації. Аномалію висо-

кої проникності, що характеризує окрему групу еолових пісковиків з глибини 

більш 4000 м, можна пояснити наявністю псевдо- і макротріщин. 

 

Запитання та завдання для самоперевірки 

 
1. Чим відрізняються ущільнені породи від звичайних колекторів? 

2. Які особливості утворення покладів газу в ущільнених породах? 

3. Які ви знаєте основні нафтогазоносні басейни ущільнених порід? 

4. Які основні критерії виділення газоносних басейнів в ущільнених породах? 

5. Розкрийте поняття аномально високого (АВПТ) і аномально низького (АНПТ) плас-

тового тиску. 

6. Порівняйте основні характеристики звичайних та нетрадиційних газовмісних резер-

вуарів. 

7. Як здійснюється видобуток газу з ущільнених колекторів? 

8. Які технології видобутку газу з ущільнених колекторів? 

9. Де у світі відомі поклади «щільного газу»? 

10. Які ви знаєте басейни «щільного газу» в США? 

11. Охарактеризуйте геологічні особливості басейну Пішінс в США. 
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РОЗДІЛ 5 

 

МЕТАН ГАЗОВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

 

Вилучення метану газовугільних родовищ ґрунтується на тому, що проми-

слові припливи газу з вугільних пластів можна отримати за умови його знахо-

дження у пласті і швидкого відбору води, яка знаходиться в тріщинах кліважу, 

щоб понизити тиск води та звільнити газ. Метан виділяється з вугільного плас-

та після того, як пластовий тиск зменшується за рахунок відбору води нижче 

критичного тиску десорбції. Одна з ключових проблем видобутку вугільного 

метану – встановлення критичного тиску десорбції для конкретної марки вугіл-

ля та умов залягання вугільного пласта. 

Метан вугільних пластів (МВП) є зв‘язаним, сорбованим газом. Газонаси-

ченість вугільного пласта – результат абсорбції, тобто об‘ємного злиття двох 

речовин, що перебувають у різних агрегатних станах, в нашому випадку – газу і 

вугілля. Фізична природа абсорбції полягає у взаємному притяганні молекул 

газу і вугілля, тобто речовини, що абсорбується (газу), і тіла, що абсорбує (ву-

гілля). Тому об‘єм сорбованого газу визначається не об‘ємом порового та трі-

щинного простору у вугіллі (хоч воно також вміщує деякі обсяги газу), а силою 

міжмолекулярних зв‘язків між молекулами газу та вугілля. Внаслідок цього по-

няття пористості і проникності при оцінці метаноємності вугільного пласта для 

сорбованого МВП втрачають зміст. 

Існує величезна проблема освоєння метану вугільних родовищ [Газонос-

ность и ресурсы…, 2009, 2010; Газоносность угольных…, 2004; Жикаляк, 2010; 

Комплексне освоєння…, 2013; Малышев, Айруни, 1999; Павлюк та ін. 2006; 

Прогнозування…, 2011; Рудько, Ловенюков, 2011; Тиркель и др., 2008; Явний, 

Бучинська, 2011 та ін.]. Вугленосні відклади тією чи іншою мірою збагачені ме-

таном, який виникає як в результаті біохімічних і фізичних процесів під час пе-

ретворення рослинної органічної речовини у вугілля, так і надходження у вугле-

породний масив у складі глибинних флюїдів внаслідок міграційних процесів. 

Значущість утилізації метану визначається, з одного боку, його цінністю як 

енергетичної сировини, ефективного та екологічно чистого палива, з іншого, – 

небезпечністю присутності в атмосфері вугільних шахт. Остання обставина 

обумовлена утворенням в повітрі вибухонебезпечної суміші метану і кисню, що 

вимагає великих витрат на вентиляцію шахт, а також проявом раптових вибу-

хово-викидних явищ, що супроводжується тонким подрібненням вугілля, бурх-

ливим виділенням газу за короткий проміжок часу і формуванням порожнин у 

пласті. Багаторічними дослідженнями встановлено, що чим вища газонасиче-

ність вугілля, тим частіші й інтенсивніші бувають викиди. Раптовим викидам 

сприяє порушеність суцільності вугільних пластів. Дегазація вугільних пластів і 

вмісних порід знижує імовірність раптових викидів вугілля та газів. Дуже шкі-

дливими також є викиди метану в атмосферу, що супроводжують видобуток 

вугілля, та мають негативний вплив на озоновий шар, руйнуючи його. 
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Отже, видобуток метану вугільних пластів може сприяти вирішенню не 

лише енергетичних, але й екологічних питань. Саме тому, розпочинаючи з 80-х 

років минулого століття, перед промислово розвиненими країнами дуже гостро 

постало питання супутнього видобутку метану під час розробки вугільних ро-

довищ. Деякі країни (США, Китай, Росія, Німеччина, Австралія, Канада, Фран-

ція, Польща) вже мають певні здобутки у вирішенні цієї проблеми. В Україні, 

яка за ресурсами метану вуглепородних масивів посідає одне з перших місць у 

світі (після США, Росії, Китаю тощо), присутні усі складові для успішного роз-

витку метановидобувної промисловості на базі вуглевидобувних підприємств, 

однак їхня реалізація проходить недостатньо. 

Метан вугільних пластів можна вилучати як самостійну корисну копалину, 

так і супутній продукт внаслідок дегазації шахт під час видобутку вугілля. Так, 

наприклад, при дегазації шахт у Росії вилучається до 30 % загального об‘єму 

метану. Там для видобутку метану з вугільних пластів бурять неглибокі 91ико 

ловини (біля 100 м). Для підвищення газовіддачі застосовують технологію гід-

ророзриву пласта. Вперше гідророзрив вугільного пласта в рамках робіт з пі-

дземної газифікації вугілля було здійснено у 1954 р. у Донбасі.  

Для вилучення метану можна використовувати вугілля не всіх марок. Зок-

рема, родовища довгополуменевого вугілля бідні на метан. Антрацити багаті на 

метан, але його неможливо вилучати завдяки високій щільності і низькій про-

никності покладів такого вугілля. Найперспективнішими щодо видобутку мета-

ну є марки вугілля, проміжні між бурим і антрацитом. В газовугільних родови-

щах метан є сорбований вугіллям або затиснений у найдрібніших тріщинах (як 

у сланці). Для вилучення МВП необхідна спеціальна технологія: гідророзрив 

вугільного масиву і відкачування пластових вод. Існує два способи видобутку 

вугільного метану: шахтний (на полях діючих шахт) і свердловинний. Метан 

збирається і подається на поверхню через спеціально пробурені свердловини 

глибиною від 150 до 1000 м. Середній період від зневоднення пласта до виходу 

на максимальний видобуток метану складає один–два роки. 

Історія вилучення метану з вугленосних товщ розпочалася з моменту усві-

домлення небезпеки його присутності у підземних гірничих виробках при ви-

добуванні кам‘яного вугілля. Із збільшенням глибини розробки вугільних родо-

вищ зростає 91ико рис91чі91ть шахтних виробок, що вимагає його постійного 

вилучення для безпечного проведення гірничих робіт. З часом з‘явилася ідея 

використання вилученого метану для практичних потреб. Тоді ж розпочалися і 

експериментальні розробки, спрямовані на вилучення метану до початку розро-

бки вугільних пластів, виявлення можливостей дегазації блоків вугленосних 

товщ. Ще у 1934–35 рр. в Англії, а у 1939 р. в Німеччині проводили досліди з 

його вилучення не лише під час розробки вугільних пластів, але й з 91ико 

рис91них товщ, а їхні результати надалі впроваджували на шахтах Великої 

Британії, Німеччини, Бельгії, Голландії, США тощо. Використання одержаного 

метану давало значні прибутки. Наприклад, вилучений на шахті ―Вікторія‖ 

(Рурський басейн) в 1952 р. об‘єм метану (20 млн м
3
) був достатнім для забез-

печення газом міста з населенням понад 150 тис. 91ико. 
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Попередником видобутку природнього сланцевого газу (ПСГ) у США було 

відпрацювання технології видобутку вугільного метану. Там створено галузь 

промисловості із видобутку МВП, де працює близько 200 фірм. У США розро-

блено і впроваджено технологію вилучення з вугільних пластів до 80 % метану, 

що міститься в них. Такий ступінь вилучення досягається 92ико - і гідродина-

мічною (за допомогою води, пульпи, розчинів) дією на пласти, що стимулює 

підвищену 92ико рис92чі вугілля. 

За останні 10 років видобуток вугільного метану із спеціальних свердловин 

у США досягнув 60 млрд м
3
 на рік. США є лідером у світі за видобутком МВП. 

В 2005 р. його видобували 50 млрд м
3
/р., що відповідає 8 % від видобутку тра-

диційного газу в США. Провідним видобувним регіоном є басейн Сан-Хуан (60 

% вугільного метану в країні). Число свердловин для дегазації вугільних плас-

тів у басейні перевищує 20 тис. 

В Австралії видобуток МВП ведуть горизонтальними свердловинами, про-

буреними у пласті на відстань до 1500 м; газ надходить на очисну фабрику, де 

його відповідно до технічних вимог зневоднюють, фільтрують, стискають, піс-

ля чого він газопроводом високого тиску надходить у населені пункти. 

У Китаї видобуток метану з вугільних пластів із 2005 р. по 2010 р. зріс 

майже в 100 разів (до 10 млрд м
3
). 

Ресурси метану у вугільних пластах в Росії складають за різними джерела-

ми 100–120 млрд м
3
 можливих видобувних запасів на рік. Газоносність виробок 

складає близько 30–40 м
3
 метану на тонну вугілля, що видобувають. Більше 1 

млрд м
3
/рік метану в Росії викидається в атмосферу. Загальна ресурсна база ме-

тану вугільних пластів у Росії за різними оцінками коливається між 49 і 78 трлн 

м
3
, що порівнюване із ресурсами природного газу. 

«Газпром» оголосив, що запустив перший проект для вилучення метану з 

вугілля в Сибіру. Запаси метану, що міститься у Кузнецькому вугільному басей-

ні, оцінюють в 13 000 млрд м
3
. В Росії в 2010 р. на Талдинському вугільному ро-

довищі розпочав працювати перший завод з видобутку метану з вугільних плас-

тів Кузнецького басейну. Проектом передбачено організувати промисловий ви-

добуток в Кузнецькому басейні в об‘ємі 1,5 трлн. М
3
 вугільного метану. Промис-

ловий видобуток МВП здійснюється також в Австралії,  Канаді, Колумбії. 

Вважається, що до 2020 р. світовий видобуток метану з вугільних пластів 

досягне 100–150 млрд м
3
/рік, а в перспективі промисловий видобуток шахтного 

метану в світі може досягнути 470–600 млрд м
3
/рік, що складе 15–20 % світово-

го видобутку природного газу. 

Світові запаси метану вугільних пластів перевищують запаси природного 

газу і оцінюються в 260 трлн м
3
. Найзначніші ресурси зосереджені в Китаї, Ро-

сії, США, Австралії, ПАР, Індії, Польщі, Німеччині, Великій Британії, Україні. 

Зараз у Польщі, Німеччині, Франції, США, Індії та інших країнах 92ико 

ристовують вилучений метан із вугленосних товщ в обсягах, які можна порів-

няти з об‘ємами природного газу, видобутого з традиційних газових родовищ, 

що забезпечує значний економічний ефект, дозволяє диверсифікувати джерела 

постачання енергоносіїв. 
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5.1. Походження метану вугленосних товщ 

 

Метан значно поширений у природі, його основні обсяги в земній корі 

приурочені до осадових порід. У космосі та на Землі метан знаходиться у розсі-

яному стані в породах, практично повсюдно трапляється у підземних водах, є 

постійним супутником вугільних і нафтових родовищ. В пористих породах фо-

рмуються і промислові родовища метану, подекуди з унікальними запасами. 

Багато вчених вважають, що спочатку метан утворюється в осадових породах, 

звідки надходить у пластові води, а виділившись із води, метан утворює покла-

ди вільного газу. 

Розрізняють гази відкритих пор (які легко видобувати) і закритих пор (які 

вилучати важко). Вони або розчинені в поровій воді, або сорбовані мінераль-

ною частиною породи і органічною речовиною, або перебувають у вільному 

стані в закритих порах. Гази вилучають із порід вакуумною, термовакуумною і 

хімічною дегазацією. 

Зазвичай вміст газів у породах зростає з глибиною і від окраїн нафтогазо-

носних провінцій до їхніх внутрішніх частин. Вміст метану та його гомологів 

збільшується від пісковиків до глин і аргілітів, зростає із збільшенням концент-

рації органічної речовини. 

Розсіяні – це гази, сорбовані органічною речовиною та породою. Очевид-

но, що ОР буде відзначатися вищою газонасиченістю порівняно з мінеральною 

частиною породи, а також розрізнятися складом газів. Сорбовані вуглеводневі 

гази мінеральної частини породи представлені переважно метаном і невеликою 

кількістю його гомологів. Бітумінозні аргіліти містять сапропелеву органічну 

речовину, для якої характерні гомологи метану. В гумусовій (вуглистій) ОР ча-

стка гомологів метану незначна. 

У вугленосних товщах і власне у вугіллі зосереджена величезна кількість 

вуглеводневих газів, серед яких переважає метан, присутні вуглекислий газ, 

важкі вуглеводні, азот, сірководень, гелій та водень. Ці гази утворюються в 

процесі перетворення рослинного матеріалу в торф і вугілля, метаморфізму ву-

гілля та його вивітрювання – протягом усього часу існування родовищ вугілля. 

Метан – основний газ у вугільних родовищах, його концентрація колива-

ється від 60 до 98 %. Кількісні співвідношення метану й його гомологів у родо-

вищах вугілля залежать від ступеня метаморфізму та петрографічного складу 

вугілля. Максимальні концентрації газоподібних (С2–С4) і пароподібних (С5–С6) 

гомологів метану притаманні газам мезокатаганезу (МК1–МК4). Вуглеводнева 

частина газів протокатагенезу (ПК1) складається переважно тільки з одного ме-

тану. Загалом вміст важких вуглеводнів у вугільних газах зазвичай невисокий і 

лише в окремих пробах сягає 13–15 %.  

Іншим важливим компонентом вугільних газів є азот, вміст якого на неве-

ликих глибинах досягає 80 %. Тут він має переважно атмосферне походження, 
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хоча може утворюватися і в результаті біохімічних процесів. Вміст водню сягає 

15–20 %, а інколи і більше (в районі Норильська до 30 %, а в Донбасі – до 40 

%). Походження його різне – основна маса утворюється, очевидно, при глибо-

кому метаморфізмі вугільної речовини. 

Отже гази, зосереджені у вугільних пластах, за складом є переважно мета-

нові з невеликою кількістю етану, пропану, азоту та діоксиду вуглецю. Важкі ву-

глеводні містяться в основному у вугіллі середньої стадії метаморфізму. У висо-

кометаморфізованих антрацитах переважають азот та діоксид вуглецю, а роль 

метану незначна. Як мікродомішки у газах вугільних пластів містяться бутан, 

пентан, гексан, гептан, водень, сірководень, гелій, аргон, неон, криптон, ксенон. 

Деякі дослідники (І.П. Жабрєв, В.І. Єрмаков та ін.) розглядають вугленосні 

товщі як можливе джерело утворення газових покладів. Очевидно, в результаті 

вертикальної міграції метану з вугленосних відкладів утворилися поклади в 

Верхньосілезькому басейні у Польщі. Такий самий генезис, імовірно, мають га-

зові поклади, виявлені за Північнодонецьким насувом північніше Луганського 

геолого-промислового району Донбасу. 

Особливо показовим прикладом в цьому плані є газові поклади нижньопе-

рмських відкладів на північному заході Європи. Тут середньокам‘яновугільна 

вугленосна товща потужністю до 2500 м занурена на глибини 4–6 тис. м. Вище 

залягають червоноколірні нижньопермські відклади (колектори газу), а покрів-

лею є верхньопермські евапорити. До нижньопермських відкладів приурочені 

найбільші родовища газу Європи з розвіданими запасами газу понад 5 трлн м
3
. 

У зоні поширення середньокам‘яновугільної вугленосної товщі газові поклади 

метанові (Німеччина, Нідерланди, акваторія Північного моря). З віддаленням 

від вугленосної фації у складі газів починає переважати азот, аж до утворення 

суто азотних скупчень. Збагачення азотом характерне і для підземних вод. 

Із збільшенням ступеня катагенетичних змін порід і появою в них власти-

востей крихкого руйнування зростає природна тріщинуватість порід, виникає 

тріщина вода і підвищується газопроникність. Остання, з одного боку, може 

сприяти дегазації вугленосної товщі, з іншого – зумовити нагромадження знач-

них мас вуглеводневих газів. 

Здійснити навіть приблизний підрахунок ресурсів метану у вугленосній 

товщі Донбасу дуже важко. На підставі статистичних даних суфлярних виді-

лень у бурових свердловинах і гірських виробках, статистичного опрацювання 

матеріалів газового каротажу й даних пластовипробувачів, використовуючи 

об‘ємний метод і враховуючи зміни колекторських властивостей, можна ствер-

джувати, що у породах, які вміщують вугілля у Донбасі, збереглося й акумулю-

валося в 1,5–2 рази більше вуглеводневих газів, ніж у всіх вугільних пластах, 

що становить не менше 1,5–2 трлн м
3
 метану. Загалом, за даними опробування 

на метан при геологорозвідувальних роботах загальні ресурси метану тут скла-

дають 22,2 трлн м
3
, а промислові – 11,6 трлн м

3
, в т. ч. придатних для вилучен-

ня – 3,0–3,7 трлн м
3
.  

Газова зональність у Донбасі сформувалася у два етапи. На першому утво-

рилась первинна вертикальна газова зональність, яка остаточно сформувалася у 
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пізньому палеозої до початку інверсії вертикальних рухів у результаті інтенси-

вного процесу газогенерації, разом із потужним нагромадженням осадів. При 

цьому в товщах геологічного розрізу сформувалися три основні газові зони: 
 переважно сорбованих газів; 

 переважно вільних газів, пов‘язаних з розсіяною органічною речовиною; 

 метаморфічної деметанізації. 

Другий етап утворення метану відбувався під час інверсії. Через складний 

характер інверсії і відслонення вугленосної товщі міграційні процеси на цьому 

етапі переважали над процесами генерації газів. Це сприяло інтенсивному пе-

рерозподілу газів в осадовій товщі та глибокому руйнуванню первинної газової 

зональності. В результаті цього утворилися вертикальні та площові газові зони.  

На більшій частині Донбасу під час інверсії амплітуди висхідних рухів до-

сягали 4–11 км, що обумовило виведення на поверхню вугленосних відкладів 

всіх трьох зон первинної вертикальної газової зональності. У верхній частині 

розрізу сформувалася зона газового вивітрювання, хоча певна кількість вугіль-

них газів могла надходити із нижніх горизонтів земної кори або навіть із підко-

рових глибин, якщо вірити теорії абіогенного походження метану. На її користь 

свідчить цілий ряд фактів, зокрема, висока концентрація метану та його гомо-

логів у сієнітових масивах (наприклад, у Хібінському), у вулканічних еманаці-

ях, гідротермальних системах. Її підтверджують також ізотопні дані. Зокрема, 

дослідження супутніх газів на деяких шахтах Донбасу свідчать про збагачення 

метану та інших газів вугілля і вмісних порід важким ізотопом вуглецю (
13

С) у 

напрямі до розломних зон, які слугують зонами їхньої інтенсивної циркуляції. 

Отже, походження метану вугільних пластів до кінця ще не з‘ясовано. 

Вважається, що джерелами постачання МВП можуть бути як зовнішні джерела 

– нижчезалеглі газогенерувальні пласти, зруйновані поклади вуглеводнів та ме-

тан з мантії, так і внутрішні – органічна речовина самого вугільного пласта, що 

перетворилася в газ у процесі вуглефікації. 

Існує дві основні гіпотези походження метану вугільних пластів: сингене-

тична і глибинна. 

Сингенетична гіпотеза. Згідно з нею метан у вугленосних відкладах 

утворюється з рослинної органічної речовини в процесі її метаморфізму при 

перетворенні цих рослинних залишків у вугілля. Після вуглефікації він зберіга-

ється під високим тиском у вугільних пластах та породах, де знаходиться у сор-

бованому (абсорбованому, хемосорбованому та адсорбованому), водорозчин-

ному і вільному станах. Частка сорбованого метану у вугіллі та вуглистих по-

родах складає 85–92 % для вугілля всього ряду метаморфізму. Газоносність ву-

гілля змінюється від 5–10 до 35–45 м
3
 на тонну сухої беззольної маси (с. б. м.). 

Виділення метану в процесі перетворення вугілля залежно від стадії вуглефіка-

ції наведено в табл. 5.1. 

Маса води і газу, що виділяються при перетворенні ОР на вугілля, дорів-

нює половині маси цієї речовини, а кількість води і газу знаходяться приблизно 

в однакових пропорціях. Встановлено, що гази вугільних і газонафтових родо-

вищ Донбасу та його окраїн мають ідентичний або близький компонентний та 
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ізотопний склад, що може свідчити про подібну природу утворення. Вважаєть-

ся, що джерелом в обох випадках є вуглиста (органічна) речовина, в процесі пе-

ретворення якої під дією високих тисків та температур генеруються природні 

вуглеводневі гази, основними компонентами яких є метан (СН4) та його гомо-

логи – від С2Н6 до С6Н14. На основі ізотопних досліджень вуглецю метану та 

вугілля у вуглепородному масиві, де відсутні розломні зони, рядом авторів 

зроблений висновок про їхню сингенетичність і відсутність підтоку ВВ-газів з 

великих глибин [Газоносность и ресурсі… 2009]. Вважається, що про це також 

свідчить як різке зниження метаноносності антрацитів груп 11–12А2, так і факт 

різкої зміни вуглеводневого складу газу в антрацитах вказаних груп на вуглеки-

сло-азотний.  

 
Таблиця 5.1. Залежність виділення метану від стадії вуглефікації 

Стадія вуглефікації Вихід метану при утворенні 1т вугілля, м
3 

Буре землисте і матове (БІ–ІІ) 68 

Буре блискуче (БІІІ)  100 

Довгополуменеве (Д) 168 

Газове (Г) 212 

Жирне (Ж) 229 

Коксівне (К) 270 

Піснувато-спікливе (ПС) 287 

Пісне і напівантрацит (П+НА) 333 

Антрацит (А) 419 

 

Глибинна гіпотеза. В світлі гіпотези дегазації Землі метан в сланцях і у 

вугільних пластах утворюється не безперервно внаслідок реакції глибинного 

водню, що надходить з мантії, з 96риросло9696нуре органікою вугілля та слан-

ців. Крім того, метан глибинного походження може утворюватися й безпосере-

дньо при ядерному синтезі (два атоми літію дають ізотопно-важкий δ
13

С, який 

вступає в реакцію з воднем, що призводить до утворення ізотопно-важкого ме-

тану). 

Іншим джерелом надходження вуглеводнів у вугільні пласти може бути газ 

із більш 96риросло9696нурених покладів ВВ, які були зруйновані внаслідок ви-

сокоамплітудної післяранньопермської тектонічної інверсії. На користь гли-

бинної гіпотези походження метану вугільних пластів свідчать і отримані в 

останні роки докази можливості практично миттєвого формування газових і 

нафтових родовищ та їхнього поповнення в процесі розробки. Так, багато дос-

лідників вважає, що сучасне газове поле земної кори відносно молоде і утвори-

лося протягом останнього часу, в будь-якому разі гази у відкладах, давніших 

від третинних, майже повністю вже розсіялися. 

Виявлені закономірності розподілу компонентного та ізотопного складу 

газу в зонах тектонічних порушень на п‘яти шахтах Донбасу підтверджують 

ідею глибинного генезису частини вуглеводнів, що виділяються у гірські виро-

бки [Газоносность и ресурсі…, 2009]. Основним підтвердженням глибинної гі-
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потези походження метану є підвищений вміст у складі вугільних газів гелію, 

важких вуглеводнів та збагачення метану і діокису вуглецю ізотопом 
13

С. 

Глибинна гіпотеза генезису вугільного метану приваблива тим, що відк-

риває нові можливості побудови пошукових робочих гіпотез, оскільки в цьому 

варіанті присутній такий феномен, як міграція ВВ від джерела свого утворен-

ня до місця кінцевого нагромадження. Тому з‘являється можливість вивчення 

шляхів міграції і, відповідно, зон промислового газонагромадження. Адже ву-

гільний пласт, навіть представлений однією і тією ж маркою вугілля, є неод-

норідним з точки зору газонасичення. Насичені газом ті ділянки вугільного 

пласта, які перетиналися вертикальним міграційним потоком ВВ. Періодична 

зміна напружень сприяє відкриттю і закриттю зон деструкції в тілі 97рирос-

ло97ту, що є основним механізмом пульсаційно-послідовної міграції вуглево-

дневих систем глибинного генезису. Саме глибинні розломи сприяли розвитку 

в осадовому чохлі численних структурних форм (пасток) над-, між- і 97рирос-

ломного характеру, систем тріщин, якими відбувалася субвертикальна (верти-

кальна) міграція глибинних вуглеводневмісних флюїдів. Встановлення зон пі-

двищеної (промислової) газонасиченості пласта є важливою пошуковою зада-

чею, що дозволить оптимізувати розташування експлуатаційних свердловин 

на території поширення вугільного пласта. Метанонасиченість вугленосних 

товщ залежить від ступеня їхньої тріщинуватості та інтенсивності глибинних 

дегазаційних потоків, пов‘язаних з глибинними тектонічними розломами, та 

їхнім взаємоперетином, що обов‘язково необхідно враховувати під час плану-

вання пошуково-розвідувальних робіт і виявлення площ для економічно вигі-

дного видобування метану. 

 

5.2. Технологія видобування метану вугільних родовищ 

 

Виклик припливів газу у свердловинах вимагає зниження пластового тиску 

шляхом відводу води з вугільного пласта. З цією метою застосовують технологію 

розкриття і видобування, запозичену з класичної методики свердловинної розроб-

ки нафти і газу.  

У 80–90-х роках минулого століття в основному застосовувалися дві техно-

логії розкриття покладів вугільного метану свердловинами з поверхні. 

Найчастіше пластові горизонти розкривали в обсаджених свердловинах шля-

хом перфорації (рис. 5.1). Додатково, враховуючи низьку проникність, проводить-

ся гідророзрив для збільшення зони припливу. Другим способом розкриття є так 

зване кавернування вугілля в необсадженому інтервалі. 

При видобутку вугільного метану горизонтальною свердловиною викорис-

товується два методи: багатостовбурною свердловиною та з перетином двох стов-

бурів (рис. 5.2). 
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Рис. 5.1. Розкриття вугільного пласта для видобутку метану за допомогою вертикальних 

свердловин: А - гідророзрив;  В – кавітація [Hadro, Wojcik, 2013] 

 

 
 

Рис. 5.2. Видобуток вугільного метану горизонтальною свердловиною 

А – багатостовбурною;  Б – з перетином двох стовбурів [Hadro, Wojcik, 2013] 
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5.3. Світові ресурси метану газовугільних басейнів 

 

За підрахунками експертів загальні геологічні ресурси метану у світі пе-

ревищують 270 трлн м
3
, які по країнах розподіляються наступним чином (трлн 

м
3
): Росія – 83,7; США – 60; Китай – 28; Австралія – 22; Індія – 18; Німеччина 

– 16; ПАР – 13; Україна – 8; Казахстан – 8; Канада – 8, Польща – 3, Велика 

Британія – 2,8, Чехія – 1,3. Розпочато або ведуться роботи з вилучення метану 

в США, Китаї, Росії, Австралії, Канаді, ПАР, Індії, Польщі, Великій Британії. 

Видобуток метану з вугільних пластів у США розпочали ще на початку 80-

х років минулого століття. В 1990 р. тут було видобуто 5 млрд м
3
 метану, в 1995 

р. – 27,6 млрд м
3
, в 2000 р. – 40 млрд м

3
 (7 % загального видобутку газу), а в 

2009 р. – 56 млрд м
3
 (10 % загального видобутку газу) (рис. 5.3, 5.4). Для цього 

використовується приблизно 6700 свердловин (при об‘ємі покладів 340 млрд 

м
3
). Основні роботи з вилучення метану ведуться на пластах вугільних басейнів 

Сан-Хуан і Блек-Уорріор, де ресурси метану оцінюються відповідно в 2,4 трлн 

м
3
 і 560 млрд м

3
. У басейні Сан-Хуан з цією метою пробурено 2300 свердловин. 

Біля 70 % газу дають 600 свердловин з дебітом до 80 тис. м
3
 на добу. В даний 

час у США розроблено і впроваджено технологію вилучення з вугільних плас-

тів до 80 % метану, що міститься у них. 

Основні показники щодо росту запасів та динаміки видобутку вугільного 

метану в Австралії наведено на рис. 5.5, 5.6. 

 

 
 

Рис. 5.3. Видобуток та резерви вугільного метану у США 1989-2010 рр. [Hadro, Wojcik, 

2013] 
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Рис. 5.4. Статистика буріння на вугільний метан у США [Hadro, Wojcik, 2013] 

 

 
 

Рис. 5.5. Видобуток вугільного метану в Австралії 1997–2011рр. [Hadro, Wojcik, 2013] 

 

 
 

Рис. 5.6. Видобувні запаси вугільного метану в Австралії в 2005-2012 рр. [Hadro, Wojcik, 

2013] 
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З вугільних копалень Китаю щорічно від 6 до 19 млрд м
3
 метану потрапляє 

в атмосферу. Промисловий видобуток метану в країні розпочали наприкінці 

минулого століття, а в 2009 р. видобуток вже досягнув 700 млн м
3
. Наразі Ки-

тай впевнено нарощує видобуток цієї корисної копалини. Тут з 1996 по 2005 р. 

пробурено понад 100 дослідних свердловин на території вугільних басейнів у 

східній частині країни. У 2005 р. річний видобуток досягнув 3–4 млрд м
3
, а в 

2010 p. – 10 млрд м
3
. 

В Європі у Бельгії видобуток метану з вугільних пластів з комерційною 

метою здійснюють на двох вугільних родовищах, експлуатацію яких припини-

ли понад 20 років тому. 

У Польщі на ТЕЦ шахти ―Зофіровка‖ спільно спалюють вугілля і метан, 

що покриває 10 % потреби ТЕЦ у паливі й обходиться в 5 разів дешевше від 

природного газу. У Польщі метан вугільних пластів знаходиться у надрах трьох 

вугільних басейнів, але прогнозні запаси, затверджені у Люблінському і Ниж-

ньошльонському вугільних басейнах, є невеликими і становлять 15 і 1,75 млрд 

м
3
, відповідно. Значно більші запаси метану нараховують у Верхньосілезькому 

вугільному басейні, запаси якого оцінено у близько 300–420 млрд м
3
. Найновіт-

ніші оцінки, проведені Державним Геологічним Інститутом, свідчать про те, що 

затверджені прогнозні і перспективні запаси метану покладів в Верхньосілезь-

кому вугільному басейні становлять 89,1 млрд м
3
, з яких лише 32,2 млрд м

3
 – 

запаси вільного метану, а решта 56,9 млрд м
3
 – це метан як супутня копалина. 

У Чехії щорічно понад 50 млн м
3
 дегазаційного метану використовують в 

котельнях і на установках сушіння вугілля. 

Найбільші ресурси метану вугільних родовищ зосереджені в Росії. Вони 

складають 83,7 трлн м
3
 – приблизно третину всіх ресурсів природного газу в 

країні. Вони зосереджені у вугільних басейнах, найважливішим з яких є Кузне-

цький (рис. 5.7). 

У Росії ВАТ ―Воркутауголь‖ щорічно видобуває 200 млн м
3
 метану, 18 % 

якого використовують у котельнях. Найперспективнішим у плані видобутку і 

використання метану з промисловою метою є Кузнецький вугільний басейн, де 

у межах розвіданих ділянок і шахтних полів щільність ресурсів метану колива-

ється від 24 до 2446–3362 млн м
3
/км

2
. За підтримки PAT ―Газпром‖ тут розпо-

чато видобуток метану з вугільних пластів родовищ, що не розробляються. 

Планується ввести в експлуатацію 500 вже наявних свердловин. 

З 2010 р. відбувається дослідно-промислова експлуатація і видобуток ме-

тану з вугільних шахт Кузбасу, де його ресурси оцінюють в 13 трлн м
3
 на гли-

бині до 2000 м, на більших глибинах ресурси метану в Кузбасі можуть досягати 

20 трлн м
3
. Видобуток тут розпочали 12 лютого 2010 р. на Талдинському родо-

вищі, де затверджені запаси газу категорій С1+С2 складають 45,8 млрд м
3
, а 

прогнозні ресурси – 95,3 млрд м
3
. Планується, що видобуток метану в Кузбасі 

буде складати 4 млрд м
3
/рік з перспективою його зростання до 18–21 млрд м

3
, 

причому собівартість цього газу, за оцінкою експертів, буде становити 11–15 

дол/тис. м
3
. 
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Рис. 5.7. Метановугільні басейни Росії 

 

Значні перспективи є і в інших вуглепромислових районах Росії, у т. ч. в 

Приморському краї. Природна насиченість метаном вугілля окремих родовищ і 

басейнів змінюється у широких межах: від долі кубометра на 1 т вугілля до 400 

м
3
/т і навіть більше. Її середні значення (м

3
/т) у деяких відомих басейнах такі: 

Донецький – 1–32, Печорський – 3–19, Кузнецький – 1–27, Південноякутський 

– 0–3. У межах цих же басейнів газонасиченість видобутого вугілля дуже істот-

но змінюється, до прикладу, у Воркутинському районі Печорського басейну 

28–30 м
3
/т, а в окремих шахтах 50–70 м

3
/т. 

 

 

Запитання та завдання для самоперевірки 

 
1. Охарактеризуйте особливості знаходження метану у вугільних пластах. 

2. Чи має проблема вилучення метану з вугільних пластів екологічне значення? 

3. Коли і де почали вилучати метан з вугільних пластів? 

4. Які країни видобувають метан з вугільних пластів? 

5. Які існують теорії походження метану вугленосних товщ? 

6. Якій склад мають гази вугільних пластів? 

7. Охарактеризуйте сингенетичну гіпотезу походження метану вугільних пластів. 

8. Які існують докази глибинного походження метану вугільних пластів? 

9. Опишіть технологію видобутку метану вугільних родовищ. 

10. Які країни світу мають найбільші ресурси метану газовугільних басейнів? 

11. Назвіть основні метановугільні басейни Росії. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИДОБУТКУ НАФТИ І ГАЗУ ЗІ 

СЛАНЦЕВИХ ТА УЩІЛЬНЕНИХ ПОРІД 

 

Екологічні проблеми, які можуть виникати при розробці сланцевого газу, є 

одними з найбільш обговорюваними, особливо в густонаселеній Європі. Осно-

вна небезпека для навколишнього середовища пов‘язана із застосуванням тех-

нології гідророзриву пласта (hydraulic fracturing, fracking), яка передбачає ви-

трати великої кількості води та створює небезпеку забруднення водоносних го-

ризонтів при використанні високотоксичних хімічних речовин, забруднення 

повітря та збільшує ймовірність виникнення техногенних землетрусів. Крім то-

го, необхідність буріння великої кількості свердловин на густонаселеній тери-

торії викликає побоювання можливої зміни природних ландшафтів. Все це при-

звело до того, що розробка покладів сланцевого газу в Європі сприймається су-

спільством дуже критично, у зв‘язку з чим уряди низки європейських країн 

(Франція, Румунія, Австрія, Англія) ввели на певний період мораторій на видо-

буток сланцевого газу з використанням методики гідророзриву. 

Як відзначає Bloomberg, Франція стала першою країною, де законодавчо 

заборонено видобуток сланцевого газу, який останнім часом набрав значної по-

пулярності у енергетиків. Сенат Франції на засіданні 01 липня 2011 р. заборо-

нив метод видобутку корисних копалин, який має назву ―гідророзрив пласта‖. 

За ухвалення законопроекту проголосували 176 сенаторів, а проти – 151. Тепер 

у всіх компаній, що одержали у Франції дозвіл на видобуток сланцевого газу, 

ліцензії будуть ліквідовані. Якщо вони продовжать працювати на родовищах, 

їм загрожують штрафи, а менеджерам компаній – тюремні терміни. В Асоціації 

нафтовиків Франції (Union Francaise des Industries Petrolieres) вже заявили, що 

засуджують рішення сенаторів.  

Гідророзрив пласта використовується не тільки при видобутку сланцевого 

газу, але і при ―інтенсифікації‖ видобутку вуглеводнів на родовищах, де прип-

лив нафти або газу незначний. Гідророзрив створює в певному горизонті сис-

тему високопровідних тріщин, яка і забезпечує приплив флюїду. Екологи вва-

жають гідророзрив пласта дуже небезпечною техногенною операцією, оскільки 

при цьому використовується велика кількість хімікатів, що неконтрольовано 

потрапляють у воду та повітря. 

Із екологічних міркувань в Австралії також введений мораторій на 20 років 

на видобуток сланцевого газу, щоб поглиблено оцінити можливі негативні еко-

логічні наслідки його видобутку. Доцільність здійснення подібних заходів роз-

глядають і в Канаді. 

В Україні під час дискусій щодо перспектив розвитку видобування сланце-

вого газу згадують перш за все про економічні передумови, питання енергетич-

ної безпеки, технологічні та законодавчі обмеження. Разом з тим, видобування 

сланцевого газу пов‘язане із значними екологічними ризиками. Британська дос-
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лідницька організація Tyndall Centre for Climate Change Research нещодавно 

оприлюднила результати дослідження про вплив на довкілля видобування сла-

нцевого газу, у висновках якого рекомендує уряду своєї країни призупинити 

розвиток технології до більш детального дослідження екологічних ризиків. 

Потрібно звернути увагу на поглиблене вивчення екологічних аспектів пе-

рспектив видобування сланцевого газу в Україні не для того, щоб залякати гро-

мадськість та збурити суспільну думку проти розвитку перспективної галузі, а з 

метою своєчасної розробки адекватних механізмів контролю та запобігання те-

хногенних аварій в місцях розробки покладів сланцевого газу. І тут не обійтись 

без вивчення та підбору оптимального хімічного складу розчину, який викорис-

товується при гідророзриві. Найбільш технологічно поширений склад гідравлі-

чного розчину становить: 98 % водопіскової суміші та 2 % високотоксичної хі-

мічної речовини. 

За розрахунками експертів, для підготовки одного кластера із 6 свердловин 

потреба у воді становить близько 54–174 тис. м
3
 (залежно від довжини вертика-

льної частини свердловини), потреба у хімічних реагентах – близько 1,0–3,5 

тис. м
3
. Згідно з існуючою в США практикою, після розриву пласта вдається 

викачати назад близько 1,3–23 тис. м
3
 гідравлічного розчину. Але його більша 

частина (майже 80 %) залишається у свердловині, що створює реальну загрозу 

його потрапляння у водоносні горизонти з подальшим отруєнням підземних во-

дних резервуарів впродовж терміну експлуатації свердловин. 

Для запобігання цих вкрай небажаних явищ у більшості штатів США орга-

ни місцевої влади законодавчо зобов‘язали газовидобувні компанії застосову-

вати технологію бетонування вертикального стовбура свердловини для його 

надійної ізоляції від контакту з ґрунтовими водами. Та частина гідравлічного 

розчину, яка відкачується із свердловини, певний період часу зберігається у те-

хнічних резервуарах глибиною до 3 м, об‘ємом близько 3 тис. м
3
, після чого пі-

длягає вивезенню та утилізації. Як свідчить набутий досвід, інфраструктура 

утилізації цієї рідини повинна бути створена вже на підготовчому етапі розроб-

ки покладів сланцевого газу. Порушення правил роботи з технічною рідиною 

або неналежне зберігання створює загрозу її потрапляння у навколишнє сере-

довище внаслідок техногенних аварій, інфільтрації і т.д., що потребує контролю 

з боку органів місцевої влади та уповноважених інстанцій. 

Іншим аспектом видобування сланцевого газу, на який необхідно звернути 

увагу, є утилізація вилученої породи, що утворюється на етапі бурових робіт. 

Порівняно із традиційною газовою свердловиною глибиною до 2 км, яка дає 

близько 85 м
3
 відвалу породи, кластерне буріння вертикальної частини сверд-

ловини сланцевого газу на глибину до 2 км та горизонтальної частини довжи-

ною до 1,2 км дає у 10 разів більший об‘єм виходу вибуреної породи – близько 

840 м
3
 (6 свердловин по 140 м

3
 кожна). В Україні експерти прогнозують заля-

гання газоносних пластів на глибинах 1,5–4,0 км, отже вихід вибуреної породи 

на одному кластері становитиме близько 1350 м
3
 або 4725 м

3
 на 1 км

2
.  

Досвід видобування сланцевого газу в США показує, що дебіт однієї свер-

дловини може становити близько 80 тис. м
3
/добу. Однак, він суттєво скорочу-

http://www.tyndall.ac.uk/
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ється впродовж перших 5-ти років експлуатації. Середній час експлуатації од-

ної свердловини становить близько 7 років, після чого продовження видобу-

вання газу стає економічно невиправданим. Тому, збереження та збільшення 

значних обсягів видобування сланцевого газу в США відбувається екстенсив-

ним шляхом, тобто виключно за рахунок збільшення кількості свердловин. 

Нещодавно британські вчені оприлюднили результати прогнозних оцінок 

ресурсного забезпечення та екологічних ризиків, пов‘язаних із перспективою 

видобування 9 млрд м
3
 сланцевого газу у Великій Британії впродовж 20 років, 

очікувані результати яких наведені у табл. 6.1. 

 
Таблиця 6.1. Відомості про матеріально-технічні ресурси, необхідні для забезпечення 

видобутку сланцевого газу 

№ 

з/п 
Вид ресурсу 

Потреба у ресурсах 

Перший рік 

видобування 

Впродовж 

20 років видо-

бування 

1 Площа родовищ сланцевого газу, км
2
 141 396 

2 Сукупна площа бурових майданчиків, га 743 990 

3 Кількість свердловин 2970 

4 
Кількість кластерів (бурових майданчиків по 6 сверд-

ловин) 
495 

5 Обсяг виходу породи в ході бурових робіт, м
3
 409,4 тис. 

6 Обсяг технічної води для гідравлічного розриву, м
3
 26,73 млн 86,13 млн 

7 
Обсяг хімічної речовини для приготування гідравліч-

ного розчину для розриву породи, м
3
 

782,1 тис. 1360 тис. 

8 
Кількість рейсів автомобільного транспорту для забез-

печення підготовки та діяльності бурових майданчиків 
2,136 млн 3,263 млн 

Примітка. Розрахунок ресурсів проведений без врахування можливості повторного гідророз-

риву породи для відновлення дебіту свердловин, які вже знаходяться в експлуатації 

 

За оцінками спеціалістів, показники викидів СО2 під час експлуатації свер-

дловин сланцевого газу суттєво не відрізнятимуться від показників при видобу-

ванні традиційного газу. Водночас науковці звертають увагу, що на підготов-

чому етапі кількість викидів СО2 залежатиме від глибини залягання продуктив-

ного пласта та кількості машино-годин, необхідних для буріння свердловин (від 

500 до 3000 машино-годин). За розрахунками експертів, викид СО2 під час бу-

ріння як вертикальної, так і горизонтальної частини свердловини становитиме 

близько 49 кг СО2 на один метр проходки. Так, обсяг викиду СО2 при бурінні 

середньостатистичної свердловини довжиною 3 км (1,5 – вертикально; 1,5 – го-

ризонтально) в районі родовища сланцевого газу Марселлус становив приблиз-

но 73,5 т. Зважаючи на загрозу збільшення викидів СО2, важливо також зверну-

ти увагу на існуючі розрахунки кругорейсів автотранспорту, що використову-

ється на підготовчому етапі одного газовидобувного кластера. Їхня кількість 

становить близько 4,3–6,0 тис., при цьому 90 % рейсів транспорту здійснюється 

саме на етапі гідравлічного розриву газоносного пласта для доставки технічної 

води та інших хімічних сполук. Емісія СО2 від роботи транспорту, задіяного у 
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перевезеннях технічної води, хімічних реагентів, відкачаних обсягів гідравліч-

ної рідини та технічного ґрунту після буріння становить близько 983,11 г. СО2 

на 1 км перевезення. Отже, за підрахунками британських вчених, при видобут-

ку 150–300 млрд м
3
 впродовж 20 років, сукупні обсяги викиду СО2 становити-

муть близько 305–589 млн т. Іншим аспектом, який потребує посиленої уваги з 

боку органів влади та додаткового вивчення спеціалістами, є можливість мігра-

ції сланцевого газу від місця його розробки на значну відстань (в США відомі 

випадки міграції газу на відстань до 20 км) та неконтрольованого виходу на по-

верхню, потрапляння у резервуари питної води, в комунальні пункти водозабо-

ру тощо.  

Отже, до головних екологічних загроз, пов‘язаних з видобуванням сланце-

вого газу об‘ємом 10 млрд м
3
 на рік, можна віднести: 

 порушення правил роботи з хімічними речовинами та технологій виконання бурових 

робіт, що може спричинити потрапляння отруйних речовин у природні резервуари 

питної води, ґрунтові та поверхневі води навколо місць розробки газу; 

 накопичення в ґрунтових водах важких металів та органічних хімікатів, природних 

радіоактивних матеріалів; 

 зростання обсягів використання технічної води в районах розробки родовищ та від-

сутність інфраструктури утилізації значних об‘ємів технічної рідини (5–10 млн м
3
 

для 3000 свердловин), що відкачуватиметься із свердловин перед початком їх екс-

плуатації; 

 необхідність утилізації значних обсягів технічної породи в районах видобування 

сланцевого газу (близько 700 тис. м
3
); 

 на підготовчому етапі під час облаштування близько 3000 свердловин, призначених 

для видобування 10 млрд м
3
 газу в Україні, сукупні викиди СО2 від транспортних 

робіт в атмосферу становитимуть не менше 600 млн т; 

 міграція та неконтрольовані викиди сланцевого газу після гідравлічного розриву по-

роди, потрапляння газу у водозабірні системи комунального водогосподарства при-

леглих територій. 

Як бачимо, екологічні наслідки можуть бути доволі суттєвими, їх подо-

лання потребуватиме значних фінансових витрат та організаційних зусиль усіх 

рівнів центральної і місцевої влади, широкого залучення та інформування гро-

мадськості. 

За оцінками експертів, масштабне видобування сланцевого газу в Україні 

може розпочатись не раніше 2017–2022 рр. Отже, час для врахування усіх спе-

цифічних питань, пов‘язаних з екологічною небезпекою розробки цього виду па-

лива, є. Питання про екологічну безпеку при видобутку сланцевого газу виника-

ють і в Україні. Зокрема, це питання було порушено 19 травня 2011 р. на спіль-

ному засіданні депутатських комісій Львівської, Тернопільської та Івано-

Франківської обласних рад під час обговорення намірів уряду розпочати, за інве-

стиційної підтримки іноземних енергетичних компаній, видобуток газу зі сланців 

у так званій Олеській зоні, яка охоплює значну частину території західних облас-

тей. Отже, членами постійних депутатських комісій з екологічних питань всебіч-

но розглянуто не тільки перспективи цієї справи, але й загострено увагу на мож-

ливих негативних наслідках для довкілля від видобування сланцевого газу і, в 

результаті, рекомендовано наразі утриматися від надання погодження щодо 
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включення Олеської ділянки до Переліку надр, які можна надавати в користу-

вання, як про це просить Міністерство екології та природних ресурсів. 

Мікроземлетруси (магнітудою менш, як 3 бали за шкалою Ріхтера) також є 

невід‘ємною складовою гідророзриву. Вони несуть дуже невеликий ризик – ві-

зуально всі помічені мікросейсмічні події, пов‘язані з гідророзривом, мають ма-

гнітуду – 0,5 бала, це набагато нижче відчутного без обладнання рівня. Невели-

кі землетруси в південній частині Техасу пов‘язані зі збільшенням видобутку 

нафти і пластової води, але не пов‘язані  безпосередньо з процесом гідророзри-

ву. Сейсмічні рухи в період 2009–2011 рр. в басейні р. Горн, Британська Колу-

мбія, були викликані нагнітанням флюїду під час гідророзриву поблизу передо-

вих  розломів, але тільки один з цих випадків можна було «відчути» на поверхні 

землі і ніякої шкоди це не принесло. 

Більшість землетрусів, що приписуються гідророзриву, пов‘язані з 

ін‘єкцією відпрацьованої (стічної) води в свердловину глибоко під землею. Це 

може порушити флюїдний баланс в породах і напруження земної кори поблизу 

розлому. Загалом, ці, т.з. свердловини для поглинання стічних вод несуть неве-

ликий ризик індукованої сейсмічності і, порівняно з їхньою  великою кількістю, 

було зафіксовано невелику кількість сейсмічних подій. Проте, землетрус в 

Оклахомі магнітудою 5,7 бала в 2011 р. був пов‘язаний зі спуском технічних 

вод від видобутку нафти. Очевидно, що деякі площі на середньому заході США 

схильні до процесу під назвою «динамічний пуск», за допомогою якого відда-

лені землетруси можуть викликати невеликі землетруси вздовж розлому, що 

«критично завантажені» свердловинами для поглинання стічних вод. Якщо 

стратегія розроблена для мінімізації впливу цих свердловин на баланс підзем-

них флюїдів, то ризик індукованої сейсмічності буде зменшено. 

Запаси Європи в 639 Tcf можна порівняти з запасами Америки, що нарахо-

вують 862 Tcf, але тут існують інші фактори. Європейська геологія є більш 

складною, з глибокозануреними сланцями, а отже видобуток газу тут є більш 

затратний. Згідно з даними Дойч-банку, вартість свердловини у Європі може 

перевищувати вартість свердловини у США в 3,5 рази. 

У Великій Британії про застосування гідророзривів не було широкого роз-

голосу, поки не сталося 2 невеликих землетруси (3,2 і 2,4 бали) в Ланкаширі у 

2011 р. після проведення гідрозривів у свердловинах. Цей процес фактично ро-

зпочався у 70-х роках, всього було задіяне 200 свердловин на узбережжі і ще 

більше у Північному морі. Було застосовано різні експерименти: наприклад, 

Лідсейська нафтова свердловина зазнала розриву у вересні 1991 р. із викорис-

танням мікробіальної кислоти в якості агента для розриву (вона відома ще як 

марміт, дріжджовий і рослинний екстрат). Теоретично марміт (і меляси) є про-

дуктом харчування для спеціальних бактерій, які виділяють кислоту для розчи-

нення карбонатної породи. На жаль, ними також харчуються і природні бакте-

рії, що виробляють сірководень. Свердловина також розривалась типовим пі-

щаним розривником до того, як застосовувався марміт.  

Як приклад моніторингу еколого-геологічних небезпек можна навести 

свердловину, в якій вперше у Польщі був застосований гідророзрив на 
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горизонтальній ділянці. Ця свердловина була пробурена в рамках ліцензії на 

пошук і розвідку нетрадиційних покладів природного газу № 16 від 2007 р. В 

рамках пошукових робіт у 2010 р. пробурено вертикальну свердловину LE-1 

глибиною близько 3,5 км. В ній проведено пробний гідророзрив невеликої 

сили. У червні 2011 р. завершено буріння другої свердловини з горизонтальною 

ділянкою LE-2Н. Повна глибина свердловини становить 4075 м, горизонтальна 

частина має довжину 1000 м. 

Помічено підвищений рівень шуму під час розриву. Не відзначено впливу 

робіт, пов‘язаних з гідророзривом, на якість поверхневих і підземних вод, а сам 

забір води не вплинув на зменшення запасів підземних вод в районі бурової. 

Проведення гідророзриву не викликало на поверхні жодних коливань або 

струсів, які могли б створити небезпеку для будинків чи інфраструктури. 

Роботи не вплинули на стан атмосфери. Вивільнений газ знешкоджувався в 

похідні, де проходить окиснення вуглеводнів та інших супутніх газів. 

Активним джерелом забруднення були дизельні двигуни, які використовуються 

для приведення в дію обладнання. Однак, заміри стану чистоти атмосфери з 

навітряного, потенційного напрямку поширення продуктів згоряння не виявили 

перевищення діючих стандартів. 

Основним джерелом шуму під час гідророзриву була робота дизельних 

двигунів високої потужності. На межі підприємства біля огорожі зареєстровано 

короткотривалі шуми на рівні 77,5 дБ. Після врахування фону і тривалості 

роботи рівноважний рівень звуку досягав 76 дБ. Разом зі зростанням відстані 

він затухав. Біля житлових будинків досягав рівня 53,8 дБ, не перевищуючи 

допустимого рівня шуму в довкіллі для денного часу, встановленого на 55 дБ. 

Гідророзрив не викликав жодних змін у складі ґрунтових газів, які 

досліджувались на предмет концентрації радіоактивних радону та метану. Не 

виявлено також метану в зоні аерації криниці на території бурової. Проведення 

гідророзриву не викликало розкриття шляхів міграції для газів із земних глибин 

ні в районі свердловини, ні у самій присвердловинній зоні. 

Гірниче підприємство Лебєнь складало елемент ландшафту гміни Нова 

Вєсь Лемборська багато місяців. На думку місцевої громади, воно не 

створювало  помітного погіршення ландшафту. Вплив на поверхню території 

полягав, передусім, у збільшенні навантаження через встановлення обладнання 

і матеріалів на території підприємства. 

Проведення гідророзриву не викликало на поверхні жодних коливань та 

струсів, які могли б створити загрозу для будинків чи інфраструктури. В 

результаті його проведення утворилась невелика кількість твердих відходів, які 

були використані на рекультивованому комунальному сміттєзвалищі. Велику 

частку в їх масі становив невикористаний кварцовий пісок. Зворотний розчин 

гідророзриву виявився субстанцією зі змінними властивостями, але, загалом, з 

великим вмістом хімічних і токсичних речовин. 

Технологічні розчини знаходились під постійним контролем — їх витік у 

довкілля був неможливим. Завдяки застосуванню лінії для очистки велику 

частину зворотного розчину використано для проведення наступного процесу 
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гідророзриву в іншій свердловині. Рідкі відходи були передані для здійснення 

спеціалізованої утилізації. 

Також не виявлено впливу пов‘язаних із гідророзривом робіт на якість 

поверхневих вод. Не зареєстровано скарг на викид забруднень у довкілля. 

Роботи на глибині не вплинули на гідрологічні умови навколо бурової. 

Враховуючи завчасну заготівлю води для технологічних потреб у 

поверхневих збірниках, процес гідророзриву, не дивлячись на використання 

майже 18 000 м
3
 води з водоносного горизонту, не вплинув на зменшення 

запасів підземних вод у районі бурової. Це стало можливим тому, що забір води 

проводився відповідно до водно-правового дозволу протягом кількох місяців. 

Враховуючи гідрогеологічні умови регіону, було рекомендовано виконання 

протягом 4 років контрольних замірів певних фізико-хімічних показників у 

пунктах досліджень, зосереджених у напрямах течії підземних вод. 

Було проведено також сейсмічний моніторинг. Заміри, які проводились в 

період з 15 липня до 30 вересня 2011 р., дозволили визначити рівень сейсмічних 

збурень перед початком процесу гідророзриву, під час нього та зареєструвати 

сейсмічні випадки, що можуть проявлятися із запізненням. Використано 10 

мобільних сейсмічних станцій, розташованих на віддалі від 1 до 25 км від 

свердловини. 

В Великій Британії також існують серйозні побоювання щодо екологічних 

аспектів процесу видобутку сланцевого газу. Одним із побоювань тих, хто ви-

ступають проти цього процесу, є питання вивільнення газу та застосування хі-

мікалій під час гідророзриву. Вони можуть потрапити як в атмосферу, так і в 

грунтові води, створюючи загрозу місцевим джерелам водопостачання. Якщо 

правильно діяти, зокрема із застосування як слід зацементованих колон обсад-

них труб і захисту місць буріння від випадкового попадання рідини, то малой-

мовірно, що видобування сланцевого газу приведе до пошкодження навколиш-

нього середовища. Багато таких випадків, зокрема у США, після дослідження 

вказують на неглибоко залеглий біогенний газ, який і відповідальний за забру-

днення. 

Стосовно підвищення безпеки процесу видобутку сланцевого газу компа-

нією Ground Gas Solution Ltd (GGS) зроблено висновок, що в промисловій 

практиці існують два ключових аспекти моніторингу навколишнього середо-

вища, на які не звертали увагу. Перший аспект – це потреба у вивченні базової 

лінії показників забруднення, тобто виявлення змін у навколишньому середо-

вищі як до процесу гідророзриву так і під час та після нього. Ця базова лінія по-

винна вимірюватись на протязі тривалого часу з тим, щоб прийняти до уваги 

будь-які значні зміни навколишнього середовища. Іншою проблемою процесу 

моніторингу було те,  що він відбувався періодично, тобто не на постійній ос-

нові. Тому компанія GGS вирішила розробити методи постійного моніторингу з 

метою вимірювання концентрації найважливіших газів. Це – метан, монооксид 

вуглецю, диоксид вуглецю, сірководень разом з леткими органічними сполука-

ми. Також необхідний постійний замір атмосферного тиску, температури та ти-
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ску в свердловині. Ці вимірювання проводять зазвичай один раз за годину, про-

те за потреби можуть вимірюватись і щотри хвилини. 

Нещодавно видана за дорученням TNO, голландської незалежної науково-

дослідної компанії, Європейська аргументаційна карта сланцевого газу має на 

меті надати інформацію як за, так і проти видобутку сланцевого газу. Цей ана-

ліз було представлено в Європейському парламенті в лютому 2013 р. з метою 

проведення предметної дискусії. 

Наприклад, в межах економічного розділу діаграми одним із про-

аргументів є те, що «видобуток сланцевого газу підвищує регіональну зайня-

тість», тоді як одним з аргументів проти є те, що «не цілком зрозуміло, скільки 

газу можна видобувати прибутково і чи публічні інвестиції впливають на ціно-

утворення». 

Європейська аргументаційна карта сланцевого газу була розроблена для 

сприяння «європейській ініціативі проведення досліджень щодо сланцевого га-

зу через те, що знати більше про нього є дуже важливо» – сказав Март Дж. ван 

Брахт, директор з енергетики в TNO. Ван Брахт продовжив, що «природний газ 

є паливом, що на даний момент є дуже важливим для європейської економіки, 

але він також буде дуже важливим і в майбутньому». 

Отже, зважаючи на те, що видобуток сланцевого газу є потенційно 

екологічно небезпечним процесом, створення коректного плану дій щодо його 

видобутку є передумовою запобігання багатьох проблем як соціального, так і 

техногенного характеру. Безумовно, таке геоекологічне планування необхідно 

проводити одночасно з геолого-пошуковими роботами, що дасть змогу 

уникнути небажаних ризиків. 

Таким чином, одним із найнагальніших є питання екологічної небезпеки 

розробки родовищ сланцевого газу. Найбільшу загрозу становить порушення 

тектонічної стабільності масиву гірських порід під час гідроудару, що може ви-

кликати землетруси і вірогідність забруднення водоносних горизонтів, з яких 

здійснюється водопостачання населених пунктів. Безумовно, рація в таких по-

боюваннях є.  

Але треба розібратися – чи є ця загроза повсюдною, чи має локальний ха-

рактер і може проявитися в певних геологічних умовах? Як правило, газоносні 

сланцеві товщі залягають на значних глибинах (2–4 км) в тектонічно стабільних 

областях і перекриті потужними товщами непроникних порід. Це значно змен-

шує небезпеку як виникнення землетрусів так і забруднення водоносних гори-

зонтів, які приурочені до верхніх поверхів земної кори (перші десятки чи сотні 

метрів). Небезпечні процеси можуть проявлятися в зонах розривних порушень, 

які пересікають масиви гірських порід. В цих зонах гідроудар дійсно може ви-

кликати локальні землетруси, а наявність гідравлічного зв‘язку з поверхневими 

зонами – забруднення останніх хімічними речовинами, які використовуються 

під час гідророзриву газоносних пластів. Пошуки і прогнозування таких зон є 

необхідною умовою зменшення екологічної небезпеки.  

До складу рідини, яка використовується під час гідроудару входять такі 

компоненти: диметилформамид, лимонна кислота, борати, хлористий натрій, 
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натрій, етиленкліголь, гуарова смола, хлорид калію, ізопропанол, вуглеводне-

вий дистилят, кислоти. Більшість з цих речовин і сполук (за виключенням ети-

ленкліголю) входять до господарчих товарів (пральні порошки, мило, космети-

ка, пластмаса, фарби для волосся, засоби для чистки басейнів тощо), іноді – до 

харчових продуктів (лимонна кислота, гуарова смола) чи ліків (вуглеводневий 

дистилят), якими ми повсякденно користуємося.   

Таким чином, побоювання захисників екології є багато в чому перебільше-

ними, заснованими на нестачі інформації.  

Тому всі питання, пов‘язані з можливим видобутком сланцевого газу в 

Україні потребують ретельних наукових досліджень з метою фактичного об-

ґрунтування управлінських рішень проблем розробки нетрадиційних джерел 

вуглеводнів. Такі дослідження повинні обіймати весь спектр питань – геологіч-

них, геолого-економічних, екологічних, соціально-політичних. Такі досліджен-

ня в Україні практично не проводилися за поодинокими виключеннями.  

 

Запитання та завдання для самоперевірки 

 
1. Які існують основні екологічні проблеми видобутку нафти і газу зі сланцевих та 

ущільнених порід? 

2. Чи всі країни схвально відносяться до видобутку сланцевого газу? 

3. Чи можуть виникати землетрусу під час видобутку сланцевого газу? 

4. Як відбувається моніторинг еколого-геологічних небезпек при проведенні гідророз-

риву? 

5. Що входить до складу рідин, які застосовуються під час гідроудару? 
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ЧАСТИНА II 

 

НАФТОГАЗОНОСНІ ОСАДОВІ БАСЕЙНИ УКРАЇНИ  
 

РОЗДІЛ 7 

 

СХІДНИЙ НАФТОГАЗОНОСНИЙ РЕГІОН  

 

7.1. Геологічна будова і нафтогазоносність Східного нафтогазоносного регіону 

 

В основу цього розділу покладені матеріали монографій [Нетрадиційні 

джерела… 2014
4-6

], а також широко використовувалися матеріали таких публі-

кацій [Геология и нефтегазоносность…, 1987, 1989
1-3

; Кабишев та ін., 2000; 

Нефтегазогенерационные…, 1999; Нафтогазоперспективні…, 2006; Нефтегазо-

перспективные…, 2002; Огар, 2008, 2009; Перспективність ДДЗ…, 2000 та ін.].  

Головною нафтогазоносною структурою Східного нафтогазоносного регіону 

(НГР) є Дніпровсько-Донецька западина. Загальна площа западини становить 101,8 

тис. км
2
. На північному заході вона відокремлена від Прип‘ятської западини Черни-

гівським виступом, на південному заході обмежена Українським щитом (УЩ), на 

північному сході – Воронезькою антеклізою, на південному сході – Складчастим 

Донбасом. ДДЗ виповнена потужною товщею осадових порід від середньодевонсь-

ких до четвертинних. Для них характерні різноманітний літологічний склад і широ-

кий набір фаціальних обстановок – від морських до лагунних (вапняки, сіль, крей-

да, ангідрити) і континентальних (вугілля, строкатобарвні породи). 

Стратиграфія. Найдавніші з відомих в межах ДДЗ утворень – метаморфі-

чні, ультраметаморфічні та інтрузивні породи архею та палеопротерозою, що 

складають кристалічний фундамент: гнейси, граніти, кристалічні сланці, амфі-

боліти, метавулканогенно-осадові породи.  

Палеозой представлений відкладами девонської, кам‘яновугільної та пе-

рмської систем. 

Девон виявлено лише в центральній частині ДДЗ, де він розкритий на гли-

бині 0,5–5,5 км. Відклади девону залягають з перервою і стратиграфічною не-

згідністю на архейсько-протерозойському кристалічному фундаменті. Це скла-

дно побудований поліфаціальний комплекс вулканогенних, соленосних, карбо-

натних, теригенних сіро- та червоноколірних порід товщиною до 7,5–8,9 км. 

Девон представлений середнім і верхнім відділами. За літологічними особливо-

стями в його розрізі виділяють 5 літологічних комплексів: підсольовий, нижній 

соленосний, міжсольовий, верхній соленосний та над сольовий (рис. 7.1). 

Середній девон  включає ейфельський та живетський яруси.  
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Ейфельський ярус (40–50 м) складений перешаруванням сірих і строкатих 

аркозових пісковиків, алевролітів, темно-сірих аргілітів та глинистих доломітів 

клінцовського, мосоловського і чорноярського горизонтів, які разом складають 

грибоворуднянську світу.  

 
 

Рис. 7.1. Схема стратиграфії девонських відкладів ДДЗ [Стратиграфическая схема…, 

1993] 

 

Живетський ярус (20–80 м) – перешарування пісковиків, алевролітів, аргі-

літів з прошарками доломітів старооскольського надгоризонту. 

Верхній девон значно поширений і є потужним (до 4–5 км і більше) склад-

ним гетерогенним комплексом франського та фаменського ярусів.  

Франський ярус складений знизу перешарування кварцових пісковиків, 

алевролітів, аргілітів палійського і киновського горизонтів (25–60 м), перекри-

тих товщею органогенних вапняків і доломітів саргаєвського горизонту (10–37 

м) і аргілітами, вапняками з прошарками ефузивних порід семи луцького гори-
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зонту (50–200 м); верхня частина ярусу (до 3 км і більше) представлена  строка-

тобарвними і зеленувато-сірими аргілітами, алевролітами, мергелями, вапняка-

ми, в нижній частині гравелітами і туфопісковиками речицького горизонту (50–

100 м) і чергуванням аргілітів, вапняків, мергелів, які інколи заміщуються ту-

фами основного складу воронезького горизонту (80–130 м), перекритими вул-

каногенними, вулканогенно-осадовими і соленосними відкладами євланцівсь-

кого та лівенського горизонтів (до 400–500 м) (нижній соленосний комплекс).  

Фаменський ярус поділяється на 3 під‘яруси: нижній, представлений гли-

нисто-карбонатною товщею (200–500 м) задонського та теригенними відклада-

ми (до 3600 м) єлецького горизонтів (міжсольова товща); середній – лебедянсь-

ким і данківським горизонтами (верхня соленосна товща); верхній – озерським і 

хованським горизонтами (надсольова товща), якій в південній прибортовій зоні 

відповідають кременівська (500–800 м)  і руденківська (150–1000 м) світи. У ці-

лому це потужна (до 3–4 км) складно побудована товща, яка включає соленосні, 

теригенні (сіро- і червоноколірні) та вулканогенні відклади. 

Кам’яновугільна система складає основну (понад 60 %) частину розрізу 

осадового чохла ДДЗ, її товщина сягає 10 км і більше в центральній частині за-

падини. Відклади системи залягають з кутовою незгідністю на різновікових го-

ризонтах девону та протерозою, представлені нижнім, середнім і верхнім відді-

лами і поділяються на мікрофауністичні горизонти (МФГ). 

Нижній карбон включає турнейський, візейський і серпуховський яруси 

(рис. 7.2).  

Турнейський ярус поділяється на два під‘яруси: нижній, складений вапня-

ками з прошарками аргілітів, алевролітів та карбонатних пісковиків (50–350 м), 

верхній – глинисто-піщаною товщею черепецького горизонту (до 200–250 м) та 

вапняково-глинистою товщею з рідкими прошарками піщаних порід, яка відне-

сена до кізеловського горизонту (до 310–370 м). 

Візейський ярус поділяється на два під‘яруси: нижній (XIV і XIII МФГ) – 

морські теригенно-карбонатні відклади (30–350 м), на північному заході – тери-

генні континентальні утворення (160–180 м), вапняки XIII МФГ відомі як «ни-

жньовізейська карбонатна плита»; верхній (ХІІа-X МФГ) – темноколірні аргілі-

ти, доманікіти, горючі сланці з піщаними тілами різноманітної морфології (до 

800–1000 м і більше), перекриті паралічною формацією, де перемежовуються 

морські та алювіально-дельтові глинисті і алевропіщані породи з прошарками 

вапняків і вугілля. В зануреній частині западини розріз набуває флішоїдного 

характеру, зникають прошарки вугілля, зростає вміст глинистих відкладів. Уз-

довж північного борту в східному напрямку паралічні утворення поступово за-

міщуються шельфовими карбонатними.  

Серпуховський ярус поділяється на два під‘яруси:  нижній (ІХ МФГ) – але-

вритисті аргіліти з прошарками алевролітів, дрібнозернистих пісковиків, вугіл-

ля (20–50 до 390 м) і верхній (VIII-V МФГ) – пісковики, алевроліти, аргіліти 

(від 30–50 до 450 м) з прошарками вапняків і пропластками вугілля.  

Середній карбон виділяється в обсязі башкирського і московського ярусів 

(рис. 7.3).  
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Рис. 7.2. Схема стратиграфії нижньокам’яновугільних відкладів ДДЗ [Вакарчук и др., 

1990] 

 
 

Рис. 7.3. Схема стратиграфії середньокам’яновугільних відкладів ДДЗ [Нетрадиційні…, 

2013
5
] 

 

Башкирський ярус поділяється на два під‘яруси: нижній – пачка піщано-

глинистих відкладів, перекритих глинисто-карбонатною морською товщею (50–

400 м), яка отримала назву башкирської плити; верхній (від 100 до 1000 м)– пе-

решарування пісковиків і глин з карбонатними та вугільними прошарками.  

Московський ярус (100–800 м) складений пісковиками і аргілітами, рідше 

вапняками і пластами вугілля.  
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Верхній карбон розвинений порівняно менше, представлений товщею (150–

1500 м) чергування пісковиків і аргілітів з прошарками карбонатів (рис. 7.4).  

 

 
 

Рис. 7.4. Схема стратиграфії верхньокам’яновугільних відкладів ДДЗ [Нетрадиційні…, 

2013
5
] 

 

Пермська система представлена асельським та низами сакмарського яру-

сів. Її потужність змінюється від 10–100 м на північному заході до 2500–2700 м 

на південному сході в центральній частині Орчиківської депресії.  
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Асельський ярус складений алевролітами, аргілітами, пісковиками лугансь-

кої світи (130–350 м), червоноколірними алевролітами і глинами з прошарками 

вапняків картамиської (до 1200 м), чергуванням пачок кам‘яної солі з пластами 

ангідритів, прошарками доломітів і темнозабарвлених глинистих карбонатів 

микитівської (від 10–50 до 180–210 м) і слов‘янської (до 220–600 м) світ.  

Сакмарському ярусу відповідає краматорська світа (до 600–700 м), складе-

на кам‘яною сіллю з прошарками магнезіально-калійних солей і ангідритів в 

Бахмутській, Орчиківській, Срібнянській, Вертіївській, Кошелівській депресіях.  

Мезозой представлений відкладами тріасу, юри і крейди.  

Тріас представлений червоноколірними строкатими глинистими відклада-

ми пересазької (Т1) серебрянської (Т2) світ; піщано-глинистими – протопівської 

та новорайськох (Т3) світ загальною потужністю від десятків до сотень метрів.  

Юра складена сірими теригенними і карбонатними утворення кожулинсь-

кої світи нижнього відділу (до 40 м), глинами з прошарками пісковиків, чере-

пашників, лінзами бурого вугілля середнього і верхнього відділів (до 800 м).  

Крейда представлена глинистими і морськими піщаними фаціями нижньо-

го відділу, потужність яких збільшується від бортів до осі западини від 0 до 160 

м; глауконітовими пісками сеноману, потужною (до 800 м) карбонатною турон-

сенонською товщею з відкладами писальної крейди та мергелів.  

Кайнозой представлений палеогеном, неогеном, четвертинною системою.  

Палеоген складений морськими фаціями палеоцену (сумська серія), еоцену 

(канівська і бучацька серії, київська світа, обухівська світа харківської серії), 

олігоцену (межигірська світа харківської серії, берецька світа полтавської) по-

тужністю до 400  м: кварц-глауконітові піски, алевроліти, глини, мергелі.  

Неоген представлений кварцовими пісками новопетрівської світи полтав-

ської серії міоцену, в верхній частині з прошарками вапняків і мергелів сарма-

ту. Вище розміщується товщі строкатих глин (міоцен-пліоцен) і червоно-бурих 

(скіфських) глин (пліоцен). Потужність неогену подекуди перевищує 100 м.  

Четвертинна система представлена льодовиковими, лесовими, алювіа-

льними відкладами плейстоцену; алювіальними, озерно-болотними відкладами, 

ґрунтами голоцену потужністю четвертинних до 35–40 м.  

Тектоніка. ДДЗ є частиною величезної лінійної структури – Сарматсько-

Туранського лінеаменту чи лінії Карпінського, що простягається від Балтійсь-

кого моря до передгір‘їв Тянь-Шаню. Її виникнення пов‘язане з глибокими роз-

колами земної кори, можливо, спочатку у рифеї, а потім – у девоні, формуван-

ням систем авлакогенів, які пізніше, зі зменшенням інтенсивності тектонічних 

напружень, перетворилися на западини. В межах центральної частини ДДЗ ско-

рочується потужність консолідованої кори, поверхня Мохо піднімається до 30 

км, в той час як у межах суміжних УЩ і Воронезького масиву вона знаходиться 

на глибинах від 45 до 55 км.  

В структурі ДДЗ виділяється докембрійський фундамент і фанерозойський 

платформний чохол (рис. 7.5–7.8). Фундамент має гетерогенну складчасту-

блокову будову, складений архейськими грануліто-гнейсовими і граніт-

зеленокам‘янними областями і палеопротерозойськими лінійними гнейсово-
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залізорудними структурами, розділеними субмеридіональними міжблоковими 

розломами (Криворізько-Крупецький, Оріхово-Харківський). В його структурі 

виділяється Дніпровський грабен (авлакоген), обмежений з північного сходу та 

з південного заходу крайовими розломами – скидами з амплітудою від перших 

сотень метрів до 2–3 км, які мають складну звивисту форму, утворюють мисо-

подібні виступи у бік грабена та затоки у бік бортів. На північному борту виді-

ляються Добрянський, Бахмацький, Лебединський, Богодуховський і Дружелю-

бівський виступи, на південному – Сорокошицький, Гнилицький, Лубенсько-

Білоцерківський, Царичанський, Самарсько-Вовчанський. Мисоподібні виступи 

розділяють грабен на еліпсовидні депресії: Ніжинську, Лохвицьку, Полтавську, 

Ізюмську і Донецьку.  

 

 
 

Рис. 7.5. Схема тектонічного районування Дніпровсько-Донецької западини [Нетради-

ційні…, 2014
4
] 
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Рис. 7.6. Геологічний розріз по лінії І-І Мала Дівиця - Бахмач [Нетрадиційні…, 2014
4
] 

 
 

Рис. 7.7. Геологічний розріз по лінії ІІ-ІІ Гупалівка - Гути [Нетрадиційні…, 2014
4
] 

 
  

 

 
 

Рис. 7.8. Геологічний розріз по лінії ІІІ-ІІІ Лозова - Шебелинка – Стара Покровка 

 [Нетрадиційні…, 2014
4
] 
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Осьові частини депресій ускладнені крупними північно-західними проги-

нами. В Ніжинській депресії – це Горбівський, Скоринецький, Ніжинський та 

Ічнянський прогини; в Лохвицькій – Срібнянський та Лютеньський; в Полтав-

ській – Солохівський, Ладиженський, Східно-Полтавський; в Ізюмській – Роз-

пашновський, Миронівський і Камишевахський; в західній частині Донецькій 

депресії розміщена Бахмутська улоговина. 

Ширина північного борту грабена становить 20–25 км, південного – 15–20 

км. В їх межах поверхня фундаменту моноклінально занурюється під кутами 1–

2° в напрямі осьової частини грабена, глибина його залягання змінюються від 1 

до 4–5,5 км. Прибортові зони грабена ускладнені прибортовими прогинами: 

Синівський та Роменський у північній прибортовій зоні грабена, Брагинсько-

Лоєвський – у крайній північно-західній частині грабена. 

Структура платформного чохла тісно пов‘язана з геологічною будовою 

кристалічного фундаменту. Осадовий чохол характеризується поздовжньою зо-

нальністю – виділяються північна та південна прибортові і приосьова зона. 

Прибортові зони були найбільш тектонічно активні протягом всієї історії фор-

мування регіону. У напрямку приосьової зони відбувається стрімке збільшення 

потужності відкладів, це найбільш занурена частина грабена, де встановлені 

максимальні потужності розрізу фанерозою. Для неї характерні найбільші ма-

сиви соляних утворень, значні розміри структур. Загальна потужність відкладів 

на південному сході зони за даними сейсмічних досліджень перевищує 18 км. 

ДДЗ характеризується також поперечною зональністю, виділяються чоти-

ри поперечні підзони (з північного сходу):  
 південно-східна центрокліналь, яка певною мірою успадковує риси будови Донбасу і 

включає Костянтинівсько-Валвенківське пасмо (відповідає Головній антикліналі 

Донбасу), Бахмутську улоговину (Боково-Хрустальна синкліналь), Кальміус-

Торецьку улоговину (аналог Чистяково-Сніжанській синкліналі), а також структури 

III порядку (Дробишсько-Святогорське та Краснооскільсько-Співаківське пасма); 

 область переважного розвитку соляних піднять, де розвинені чисельні грибоподібні 

соляні штоки, Олексіївсько-Чутівське і Біляївсько-Соснівське пасма; 

 підзона крупних валів і депресій, яка поступово звужується і замикається попереч-

ною ділянкою мобільної підзони з Ічнянською групою соляних структур в середині; 

 північно-західна центрокліналь, де відсутні типові прибортові зони.  

У структурі платформного чохла виділяють декілька структурних повер-

хів, які сформувались на різних стадіях його розвитку: ейфельсько-

нижньофранський (підсольовий комплекс), верхньофрансько-нижньопермський 

(з верхньофрансько-фаменським, турнейсько-нижньовізейським, верхньовізей-

сько-серпуховським, середньокам‘яновугільним та верхньокам‘яно-вугільно-

нижньопермським підповерхами); мезозойський і кайнозойський. 

Платформний чохол ускладнений соляними діапірами, які мають форму 

ізометричних або еліпсовидних штоків (Роменський, Дмитрівський, Пісочансь-

кий), порожнин, виповнених сіллю (Олексіївський), пасм (Чутівсько-

Розпашнівський), кільцевих систем (Ічнянська група структур). Формування 

соляних піднять супроводжувалось утворенням специфічних систем 

диз‘юнктивних порушень (грабенів просідання, радіальних скидів, просідання 
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приштокових блоків по незгідних кільцевих або сегментних скидах). Соляний 

тектогенез обумовив утворення нових структур, позитивних (вторинні, залиш-

кові), і негативних (мульди просідання над деградованими штоками, компенса-

ційні). Своєрідні грибоподібні локальні структури утворилися при взаємодії ак-

тивної франської солі з пасивною пластовою нижньої пермі (Єфремівська, 

Хрещатинська, Ведмедівська). 

Нафтогазоносні комплекси. В межах Східного НГР відкрито 244 родо-

вища вуглеводнів (ВВ) у тому числі 37 нафтових, 48 нафтогазоконденсатних,  6 

нафтогазових, 104 газоконденсатних та 49 газових. Початкові потенційні видо-

бувні ресурси ВВ Східного НГР складають 5319,0 млн т у.п., а поточні оціню-

ються в 3382,4 млн т у.п. (табл. 7.1). Ступінь реалізації початкових ресурсів ВВ 

станом на 01.01.12 складає 55,4 %, що свідчить про те, що значна частина тра-

диційних легко видобувних ресурсів ВВ вже освоєна. Головними типами коле-

кторів ДДЗ є теригенні та карбонатні, а флюїдоупори – глинисті і хемогенні, рі-

дше карбонатні і вулканогенні товщі, зокрема девонські (євланівсько-лівенська 

і данківсько-лебедянська) та пермські соленосні товщі, глинисті товщі 

кам‘яновугільних відкладів тощо.  
 

Табл. 7.1. Структура запасів та ресурсів вуглеводнів Східного НГР (на 01.01.2012 р.) 

Ресурси 

Умовне 

паливо, 

млн т 

Газ ві-

льний, 

млрд м
3
 

Газ розчи-

нений, млрд 

м
3
 

Нафта, 

млн т 

Газовий 

конденсат, 

млн т 

Видобуток з початку розробки 1936,6 1615,1 35,1 213,7 72,7 

Балансові видобувні запаси  1009,7 864,8 11,7 72,5 60,8 

Ресурси 
Перспективні, С3  384,8 352,8 - 32,0 - 

Прогнозні, D1+D2  1987,8 1555,6 110,7 199,0 122,5 

Потенційні 

ресурси 

Поточні 3382,4 2773,2 122,4 303,5 183,3 

Початкові 5319,0 4388,3 157,5 517,2 256,0 

Ступінь використання поточних 

ресурсів, % 
29,9 31,2 9,5 23,9 33,2 

Ступінь реалізації початкових ре-

сурсів, % 
55,4 56,5 29,7 55,3 52,2 

Забезпеченість видобутку запаса-

ми, роки 
48 49 19 38 75 

 

Промислова продуктивність встановлена в широкому стратиграфічному 

діапазоні: від юрських до архей-неопротерозойських утворень, де виділено 99 

продуктивних горизонтів з покладами вуглеводнів. 

Виділені наступні нафтогазоносні комплекси (зверху): 
 мезозойський –  включає 11 покладів нафти та газу в 9 родовищах (Більське, Кача-

нівське, Рибальське, Радченківське та ін.) (1,5 % загальних розвіданих запасів); 

 верхньокам‘яновугільно-пермський – 45 покладів 26 родовищ (Леляківське, Богда-

нівське, Гнідинцівське, Машівське, Мелихівське, Шебелинське, Західнохрестищен-

ське, Західнососнівське та ін.) (56,6 % розвіданих запасів газу ДДЗ та 38,7 % нафти); 

 середньокам'яновугільний – 165 покладів 54 родовищ (Рибальське, Качанівське, 

Богданівське, Яблунівське та ін.) (понад 5 % запасів); 
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 серпуховський – 164 покладів 68 родовищ (Семенцівське, Березівське, Котелівське 

та ін.) (8,3 % запасів); 

 верхньовізейський – 332 покладів 119 родовищ (26,4 % запасів); 

 турнейсько-нижньовізейський – 83 покладів 70 родовищ (Яблунівське, Тимофіївсь-

ке, Куличихинське та ін.) (9,4 % запасів); 

 девонський – 8 родовищ (Роменське, Бугруватівське, Західнокозіївське, Радянське, 

Козіївське, Іскрівське, Личківське, Богатойське) (менше 1 % запасів регіону); 

 докембрійський – 4 поклади 2 родовищ (Хухрянське і Юліївське) (0,5 % запасів). 

 

7.2. Літолого-стратиграфічні особливості нафтогазоносних комплексів  

 

Потенційна нафтогазоносність сланцевих товщ обумовлена в першу чергу 

двома факторами: збагаченістю ОР і ступенем її термальної переробки. 

В розрізі ДДЗ виділяється ряд стратиграфічних рівнів, збагачених ОР. 

У девоні виділяються такі товщі, збагачені ОР: 
 балаклійські шари лоєвської світи в підсольових відкладах (семилуцький горизонт 

франського ярусу СЄП), складені вапняками з прошарками аргілітів (до 60 м); 

 осьмаківська, кінашівська (північно-західна частина ДДЗ), калайдинська (південна 

прибортова зона) світи міжсольового інтервалу (задонський і єлецький горизонти 

нижньофранського під‘ярусу СЄП), складені теригенно-карбонатними і теригенно-

флішоїдними утвореннями, у тому числі аргілітами з прошарками алевролітів і вап-

няків (до 500 м і більше); 

 кременівська і руденківська світи (лиманські й руденківські шари) верхів девону, 

складені аргілітами темно-сірими з прошарками алевролітів і глинистих вапняків,  

чергуванням темно-сірих теригенних, карбонатних і глинистих порід (до 1000 м). 

У карбоні виділяються декілька стратиграфічних рівнів, збагачених ОР: 
 середня і верхня підсвіти зорківської світи, складені аргілітами (123 м); 

 пісківська світа, складена глинистими утвореннями, збагаченими ОР (160 м);  

 нижньоартюхівська підсвіта, складена аргілітами і алевролітами, з прошарками піс-

ковиків і кам‘яного вугілля (100–350 м); 

 рудівські шари, складені  чорними сланцями (40 м); 

 солохівська світа, складена чергуванням аргілітів і алевролітів (до 700 м); 

 андріяшівська, перекопівська, васильківська світи, складені аргілітами (до 600 м); 

 новомиколаївська світа, складена перешаруванням аргілітів, алевролітів, пісковиків, 

кам‘яного вугілля (100 м); 

 верхньобашкирська-московська вугленосна товща, представлена ритмічним переша-

руванням аргілітів, алевролітів, пісковиків, вапняків і вугілля (800–1200 м). 

Найважливішим фактором накопичення і збереження  ОР у морських ба-

сейнах були глобальні безкисневі (аноксидні) події, які призводили до пору-

шення циркуляції вод і виникнення відновлювальних обстановок на значних ді-

лянках морських басейнів хоч і на короткий час, але в гігантських масштабах. 

Такі події супроводжуються розвитком чорносланцевих товщ, тому їх часто на-

зивають "чорносланцеві події". В результаті в морські басейни зноситься вели-

чезна кількість ОР у різних формах, що і викликає появу аноксидних умов. До 

найважливіших аноксидних подій в геологічній історії ДДЗ, які відповідали ви-

никненню відновлювальних умов і сприяли збереженню органічної речовини, 

належать (рис. 7.9):  
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 Кельвасерська на межі франського і фаменського віків пізнього девону, з якою 

пов‘язано накопичення чорносланцевих товщ міжсольового горизонту девону; 

 Хангенберзька на межі девону і карбону, з якою пов‘язані чорносланцеві відклади 

руденківської світи; 

 середньотурнейська, якій відповідає накопичення темнозабарвлених аргілітів зор-

ківської світи; 

 турнейсько-візейська на межі відповідних віків, коли накопичувалися темнозабарв-

лені аргіліти пісківської світи; 

 середньовізейська з накопиченням кременистих чорносланцевих рудівських шарів.  

Відповідно, серед відкладів ДДЗ, з якими можуть бути пов‘язані скупчення 

сланцевого газу, виділено такі перспективні стратиграфічні одиниці: 

девон:  
 франський ярус: балаклейські шари лоєвської світи – вапняки темно-сірі із прошар-

ками і лінзами аргілітів (до 60 м); осьмаківська, кінашівська, калайдинська світи – 

теригенно-карбонатні й теригенно-флішоїдні утворення із прошарками аргілітів і ва-

пняків (до 500 м); 

 фаменський ярус: кременівська і руденківська світи – аргіліти із прошарками алев-

ролітів і глинистих вапняків, карбонатні й глинисті породи (780–1000 м);  

карбон: 
 нижній турне: середня та верхня підсвіти зорківської світи – аргіліти темно-сірі гі-

дрослюдисті із Сорг. до 2,33 % (123 м); 

 нижній візе: пісківська і нижньоартюхівська світи – аргіліти (Cорг. 1,15 %) із проша-

рками вапняків (Cорг. 1,58 %) і кам‘яного вугілля (100–350 м); 

 середній візе: рудівські шари (аналог стильської світи Донбасу) (Сорг. 1,9–5,8 %) (40 

м); солохівська світа – чергування чорних аргілітів і алевролітів (до 700 м);  

 верхній візе: андріяшівська, перекопівська, васильківська – аргіліти (до 600 м); 

 серпуховський ярус: новомиколаївська світа – перешарування аргілітів, алевролітів, 

пісковиків, кам‘яного вугілля (100 м); 

 башкирський і московський яруси: ритмічне перешарування аргілітів, алевролітів, 

пісковиків, вапняків, вугілля (800–1200 м). 
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Рис. 7.9. Схема стратиграфічного поширення збагачених органічною речовиною порід у 

девоні й карбоні Дніпровсько-Донецької западини [Нетрадиційні…, 2014
4
] 

1 – чорні аргіліти; 2 – кременисті мергелі; 3 – вугленосні відклади; 4 – темно-сірі аргіліти 

 

 

7.3. Перспективні стратиграфічні комплекси Східного нафтогазоносного 

регіону  

 

Як відмічалося, осадовий чохол ДДЗ представлений відкладами від девон-

ських до четвертинних. Проте критеріям нафтогазоносності сланцевих відкла-

дів відповідають лише відклади девону і карбону. Відклади мезозою у зв‘язку із 

низькою стадією термальної зрілості порід (ПК1–ПК2,), незважаючи на наяв-

ність значних за товщиною глинистих пачок з кондиційним вмістом Сорг. є без-

перспективними для пошуку нетрадиційних ВВ. Відклади кайнозою перебува-

ють на стадії діагенезу і також не можуть представляти інтересу для пошуків у 

них сланцевого газу. Характеристика перспективних стратиграфічних комплек-

сів дається по матеріалам монографії [Нетрадиційні… 2013
5
]. 
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Девонські відклади утворюють два тектонічні комплекси: нижній – типо-

во платформний і верхній – авлакогенний. Нижній комплекс включає в себе пе-

реважно теригенні осадки ейфельського і живетського ярусів та теригенні, кар-

бонатно-глинисті та глинисто-алевритові осадки нижньої частини франського 

ярусу (киновський, саргаєвський і семилуцький горизонти). Верхній, авлако-

генний комплекс, охоплює карбонатно-теригенні, соленосні та вулканогенно-

осадові утворення від верхньої частини франського ярусу до фаменського ярусу 

включно.  

За літологічним складом розріз девону поділяється на підсольовий, ниж-

ньосоленосний, міжсольовий, верхньосоленосний та надсольовий комплекси. 

Перші два комплекси відносяться до ейфельського, живетського та франського 

ярусів, останні – до фаменського ярусу. Глинисті відклади найбільш поширені 

у підсольовому, міжсольовому та надсольовому комплексах.  

Підсольовий комплекс. В нижній частині ейфельського ярусу зафіксовані 

прошарки строкатобарвних глинистих відкладів товщиною від 2–3 м до 10–15 

м. Вміст Сорг. – 0,2–0,5 %, ступінь катагенезу порід – МК2–МК4 (Rо – 0,8–1,55). 

У семилуцькому і воронезькому горизонтах франського ярусу присутні проша-

рки темно-сірих аргілітів (від 3–4 до 10–15 м), що чергуються з вапняками, але-

вролітами, мергелями, інколи туфами основного складу. Вміст Сорг. – 0,5–0,9 %, 

ступінь катагенезу порід – МК2–МК4 (Rо – 0,6–1,50). 

Міжсольовий комплекс. Нижня частина фаменського ярусу (задонський 

та нижня частина єлецького горизонтів) представлена чергуванням  шарів вап-

няків і мергелів, аргілітів (10–20 м, в окремих районах 80–90 м). Вміст Сорг. в 

аргілітах сягає 2,8–5,8 %, ступінь катагенезу порід – МК1–МК4 (Rо – 0,55–1,50). 

Надсольовий комплекс. Верхня частина фаменського ярусу (озерсько-

хованські відклади) представлена чергуванням глинисто-піщаних і глинистих 

порід (3–40 м, до 70–80 м). Вміст Сорг. до 1,95–3,65 %, ступінь катагенезу порід 

– ПК3–МК4 (Rо – 0,5–1,45).    

У цілому для девону характерна значна фаціальна мінливість, коливання 

товщин формацій, численні перериви осадконакопичення, складна блокова тек-

тоніка, що значною мірою ускладнює виділення та картування глинистих товщ. 

Кам’яновугільна система. Представлена всіма трьома відділами. 

Нижньокам’яновугільний відділ складають турнейський, візейський та 

серпуховський яруси. 

Розрізи турнейського ярусу можна згрупувати у чотири літологічні типи: 

карбонатний, карбонатно-глинистий, глинистий, піщано-алевритовий. Для по-

шуку сланцевого газу сприятливі другий і третій типи розрізу, які поширені в 

межах південної та північної прибортових зони, центральної та південно-

східної частини ДДЗ. Тут присутні пачки (до 60–80 м) аргілітів темно-сірих до 

чорних, вуглисто-гідрослюдистих з вмістом Сорг. 2,5–3,5 %, а на окремих ділян-

ках до 8–9 %. Ступінь катагенезу – МК2–МК4 (Rо – 0,65–1,46).  

Візейські відклади найпоширеніші. Ярус поділяється на два під‘яруси – 

верхній (XIV i XIII МФГ) і нижній (ХІІ
а
–Х МФГ). Глинисті пачки (40–60 м) ві-

домі у нижній частині нижньовізейського під‘ярусу (XIV МФГ). Вони предста-
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влені аргілітами темно-сірими, з домішкою рослинного детриту, вміст Сорг. – 

2,6–3,4 %, ступінь катагенезу порід – МК2–МК4 (Rо – 0,65–1,40).  

Найбільш поширені глинисті породи у відкладах ХІІ
а
 МФГ, особливо у 

нижній та середній частинах. Вони складені темно-сірими до чорних тонкодис-

персними листвуватими і масивними аргілітами з вмістом Сорг. від 1,2 % до 2,8 

%. Ступінь катагенезу порід – МК1–МК4 (Rо – 0,50–1,40), товщина глинистих 

пачок – 20–100 м. Відклади ХІІ
а
 МФГ представлені пачкою недиференційова-

них кремнисто-глинисто-карбонатних бітумінозних доманікоїдних порід з ви-

соким вмістом ОР (Сорг. до 12 %), з підвищеною природною радіоактивністю, 

ступенем катагенезу – МК1–МК3 (Rо – 0,6–1,15), товщиною від 10–15 м до 60–

70 м. Ці відклади є нафтоматеринськими.   

Відклади ХІІ МФГ представлені чергуванням глинистих та піщано-

алевритових порід з прошарками вапняків, а іноді і вугілля. Аргіліти темноко-

льорові тонкогоризонтальношаруваті, в різній мірі вапнисті, гідро слюдисті, ча-

стково піритизовані. Товщина шарів аргілітів складає 10–30 м, вміст Сорг. – 1,3–

2,9 %, ступінь катагенезу – ПК3–МК3 (Rо – 0,45–1,15).  

Серпуховський ярус. У складі серпуховського ярусу виділяють два 

під‘яруси – верхній і нижній. У нижньому під‘ярусі переважають аргіліти з 

прошарками алевролітів і пісковиків, частими прошарками вугілля; вапняки зу-

стрічаються лише у нижній частині розрізу. Перспективні пачки складені тем-

но-сірими аргілітами з вмістом Сорг. від 1,2 % до 2,75 %. Ступінь катагенезу по-

рід – ПК3–МК3 (Rо – 0,4–1,10). Товщина глинистих пачок 50–70 м.  

Середньокам’яновугільний відділ у ДДЗ представлений башкирським і 

московським ярусами.  

Башкирський ярус має товщину від 50–100 м на бортах і крайньому північ-

ному заході до 1000–1500 м в осьовій частині ДДЗ і на південному сході, скла-

дається з двох під‘ярусів. Нижньобашкирський під‘ярус – комплекс переважно 

карбонатних порід нормально-морського типу, верхньобашкирський – териген-

на товща циклічної будови, чергування глинистих порід і пісковиків з карбона-

тними та вуглистими породами, потужні (40–50 м) глинисті пачки, складені ар-

гілітами темно-сірими слюдистими, часто з обвугленим рослинним детритом. 

Вміст Сорг. – 1,1–2,7 %. Ступінь катагенезу порід – ПК3–МК4 (Rо – 0,4–1,3).  

Московський ярус складається з двох під‘ярусів, представлений теригенни-

ми відкладами: аргілітами, алевролітами, пісковиками з прошарками вугілля та 

вапняків. Найбільша кількість глинистих пачок зосереджена у середній частині 

розрізу в межах центральної та південно-східної частини ДДЗ. Це аргіліти сірі та 

темно-сірі, шаруваті та комковаті, гідрослюдисті з частими рослинними рештка-

ми та тонкими прошарками вугілля. Вміст Сорг. – 1,05–2,3 %. Ступінь катагенезу 

порід – ПК3–МК3 (Rо – 0,4–1,15). Товщина глинистих пачок – 60–150 м.  

Верхньокам’яновугільний відділ поділяється на касимовський та гжельсь-

кий яруси, в яких відомі глинисті пачки (50–90 м), складені темно-сірими  і сі-

рими тонкошаруватими аргілітами з тонкодисперсним рослинним матеріалом. 

Вміст Сорг. – 0,5–1,3 %, ступінь катагенезу – ПК2–МК2 (Rо – 0,38–0,9).  

Таким чином, виділяється 4 перспективні стратиграфічні рівні (рис. 7.10): 
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 верхньодевонський з двома рівнями поширення перспективних порід: нижня части-

на фаменського ярусу (задонський та нижня частина єлецького горизонтів) та верхня 

частина фаменського ярусу (озерсько-хованські відклади); 

 нижньокам’яновугільний, де виділено 6 рівнів розповсюдження перспективних по-

рід: верхня частина турнейського ярусу, нижня частина нижньовізейського 

під‘ярусу, базальні верстви ХІІа МФГ (рудівські шари), середня та верхня частини 

ХІІа МФГ (нижня частина верхньовізейського під‘ярусу), верхня частина верхньові-

зейського під‘ярусу (ХІ–ХІІ МФГ), нижня частина серпуховського ярусу; 

 середньокам’яновугільний з 2 рівнями розвитку перспективних порід: середня і вер-

хня частини верхньобашкирського під‘ярусу, середня частина московського ярусу; 

 верхньокам’яновугільний, у відкладах гжельського і касимівського ярусів. 

Важливим показником умов генерації ВВ є ступінь катагенезу осадових по-

рід і розсіяної в них ОР. Головна зона нафтоутворення (ГЗН) виділяється в інтер-

валі катагенезу порід МК1–МК2, а газоутворення (ГЗГ) – середина МК2– середина 

АК2. Сприятливими умовами для генерації сланцевого газу характеризується інте-

рвал від нижньої частини МК2 (Rо – 0,80) до середньої частини АК2 (Rо – 3,0). 

У цьому контексті цікавим є аналіз характеру розподілу сингенетичних та 

міграційних традиційних покладів ВВ по стратиграфічних комплексах і 

відносно стадій катагенетичних перетворень порід.   

За результатами аналізу розміщення традиційних покладів ВВ за ступенем 

катагенезу в підошві продуктивних комплексів Кабишевим Б.П., Вітенком В.А. 

та іншими було встановлено, що скупчення нафти поширені, головним чином, у 

двох зонах – МК1 (38,4 % скупчень і 52,9 % запасів) і МК2 (52,7 % і 42,8 % від-

повідно), і лише 6,2 % кількості скупчень і 3,9 % запасів приурочені до зони 

МК3 і, відповідно 1,8 % і 0,2 % – до зони МК4 [Кабишев та ін., 2000; Перспек-

тивність ДДЗ…, 2000].   

Дещо по-іншому розміщені газоконденсатні поклади, особливо запаси га-

зу. Вони зосереджені переважно в породах, змінених до стадії МК2 (56,2 % за-

пасів), МК3 (33,1 %) і лише частково – МК4 (10,7 %). В цілому, 74 % покладів і 

56,2 % запасів зосереджено в ГЗН (МК1, МК2) а 36,2 % покладів і 44,1 % запасів 

– в ГЗГ. У ДДЗ поки що не відкрито жодного родовища, навіть газового, у відк-

ладах, змінених вище стадії МК4. Таким чином, в ГЗГ мало покладів і запасів 

газу, а ті, які є, зосереджені в найвищій частині, тоді як в середині і в низах зо-

ни (стадії катагенезу МК5, АК1, АК2) розвідані запаси газу відсутні. Отже, спо-

стерігається збідненість традиційними покладами вуглеводнів ГЗГ, яку можна 

пояснити значним вертикальним переміщенням ВВ у верхні інтервали розрізу. 
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Рис. 7.10. Стратиграфічні рівні перспективних для пошуку сланцевого газу порід у па-

леозойських відкладах ДДЗ [Нетрадиційні …, 2013
5
] 

 

Що стосується просторового розподілу традиційних покладів ВВ, то на ос-

нові комплексного аналізу геологічних критеріїв і пов‘язаних з ними ознак на-

фтогазоносності, було встановлено, що поклади ВВ у відкладах нижньо-
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кам‘яновугільного комплексу переважно сингенетичні вмісним відкладам, у се-

редньому карбоні – такі спостерігаються тільки в східній частині ДДЗ, а в захі-

дній переважають вторинні (міграційні); у нижньопермсько-

верхньокам‘яновугільному комплексі – на всій території поклади вторинні, та-

кі, що утворилися за рахунок вертикальної міграції ВВ із нижче залягаючих ві-

дкладів карбону. При цьому у верхніх ярусах нижнього карбону в периферій-

них зонах ДДЗ поклади також переважно міграційні, наприклад, у серпуховсь-

кому ярусі в Ічнянсько-Харківцівському сегменті ДДЗ. У девонському компле-

ксі свої джерела ВВ, при цьому генераційний потенціал у ньому нижче, ніж в 

утвореннях нижнього карбону. 

Тіссо Б. та Вельте Д. вважають, що межі між різними стадіями катагенезу 

нечіткі, в зв‘язку з тим, що різні типи органічної речовини мають різні темпи і 

навіть кількісні обсяги генерації вуглеводнів. Наприклад, початок зони 

нафтогенерації відповідає значенню відбивної здатності вітриніту 0,5 % для 

Паризького басейну (кероген ІІ типу) і 0,7 % для басейна Уніта (кероген І 

типу). Максимум або пік кількісної кривої нафтогенерації відповідає величині 

відбивної здатності від 0,8 % до 1,0 % для басейнів Паризького і Уніта (кероген 

ІІ і ІІІ типів) і 1,1 % в басейні Уніта (кероген І типу). 

Групою дослідників був проведений аналізу порід ДДЗ за вмістом Сорг., та 

ступенем катагенетичного перетворення методом ―Рок-Евал‖ 

[Нефтегазогенерационные свойства…, 1999]. Було проаналізовано 166 зразків 

порід з 36 свердловин на 27 площах західної частини і південної прибортової 

зони ДДЗ: із середнього карбону – 2, серпуховського комплексу – 5, 

верхньовізейського комплексу – 118, турнейсько-нижньовізейського комплексу 

– 18, девонського комплексу – 23. 

За даними хіміко-бітумінологічних досліджень практично весь розріз 

палеозою (середній-нижній карбон і девон) на території майже всього 

Дніпровського грабену (за винятком крайнього північного заходу) 

характеризується сприятливим генераційним потенціалом ВВ, особливо 

відклади нижнього карбону.  

За даними піролізу на ―Рок-Евал‖ вміст ТОС у проаналізованих зразках 

змінюється від 0,1 % до 11 %, переважають значення 1–4 %. ТОС у цілому 

збільшується з глибиною, однак, в нижній частині розрізу, в інтервалі глибин 

5300–6000 м його вміст дещо знижується, що може бути пов‘язане з міграцією 

ВВ із зони високої термальної зрілості порід. Генетичний тип ОР для 

девонських відкладів є переважно сапропелевим (ІІ тип), для нижнього і 

середнього карбону – сапропелево-гумусовий з перевагою останнього (II –III 

тип) і для верхнього карбону – гумусовий (III тип). В східній частині ДДЗ 

переважає гумусова органіка, а у західній збільшується долі сапропелевої.  

Термальна зрілість порід (Тмах.) частково відповідає початковій стадії ГЗН 

(430 
о
С), частково – ГЗГ (більш 460 

о
С). Це підтверджує уявлення стосовно 

того, що для відкладів карбону тільки крайня північно-західна частина ДДЗ 

(Чернигівсько-Брагінський район) і периферія бортів за термальною зрілістю не 

пройшли ГЗН. Індекс продуктивності (Pi-S1/S1+S2) порівняно невеликий (до 
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0,15) незалежно від глибини залягання, що свідчить про порівняно низький 

нафтовий потенціал палеозою ДДЗ. Він збільшується до 0,40–0,45 у частини 

зразків на глибинах 5000–5300 м, що очевидно знаходяться в ГЗН і 

відповідають доманікітам. Нижче цієї глибини він знову різко зменшується, 

фіксуючи перезрілість порід на нафту. Переважає помірний (2–6 мг/г) і високий 

(більше 6 мг/г) генераційний потенціал порід (S1+S2),який  іноді досягає в 

окремих зразках 18,2 мг/г і 42,5 мг/г. Він представлений переважно керогенною 

частиною (S2). 

Ці дослідження дозволили надати регіональну геохімічну характеристику 

девонських та кам‘яновугільних відкладів ДДЗ [Нетрадиційні…, 2014
5
].  

Девонський комплекс. Підсольові відклади девону представлені глинис-

тими, уламковими, карбонатними, пірокластичними та ефузивними породами в 

різних співвідношеннях. Вміст ОР в глинисто-карбонатних відкладах місцями 

досягає 2,7 %, в піщано-глинистих – не перевищує 0,6 %, в ефузивних і пірок-

ластичних 0,2 %. Середня кількість ОР складає 0,2–0,3 %. Вміст хлороформен-

них бітумоїдів – 0,03 %, інколи до 0,1–0,3 %.  

Міжсольові відклади на північному заході представлені теригенною, кар-

бонатною і туфогенно-ефузивною формаціями, на південному сході – карбона-

тно-глинистою, а в прибортових частинах – теригенною. Вміст ОР складає: в 

глинистих породах –0,2 –5,3 %, піщано-алевритистих – 0,1–1,6 %, в карбонат-

них – 0,2–2,7 %. Частка хлороформенного бітумоїду коливається від 0,02 до 

0,08 %. У середньому вміст  ОР складає: в туфогенно-глинисто-карбонатних 

породах – 0,5 %, туфогенно-ефузивних – 0,3 %; карбонатно-глинистих – 0,5 %; 

глинисто-піщаних – 0,6 %, а хлороформенного бітуму – в туфогенно-глинисто-

карбонатних породах – 4,7 %; туфогенно-ефузивних; карбонатно-глинистих і 

глинисто-піщаних –3,0 %. Розсіяна органічна речовина (РОР) міжсольових від-

кладів представлена сапропелітами.  

Надсольові відклади на північному заході ДДЗ представлені туфогенно-

ефузивною формацією, яка в південно-східному напрямку змінюється ефузив-

но-теригенною і теригенною. Вміст ОР складає: в карбонатно-глинистих і гли-

нистих породах  – близько 1 %, в піщано-алевритистих – 0,2 %. Вміст хлорофо-

рмних бітумоїдів складає 0,01–0,04 %, βВВ – 1,2–2,1 %, зростаючи к центральній 

частині западини. ОР представлена сапропелевим типом. Ступінь катаненезу з 

північного заходу на південний схід змінюється від МК1 до МК5. 

Нижньокам’яновугільний комплекс є головним нафтогазогенеруючим 

комплексом регіону. За умовами генерації вуглеводнів він поділяється на три 

комплекси – турнейсько-нижньовізейський, верхньовізейський, серпуховський. 

Карбонатно-теригенні фації турнейсько-нижньовізейського комплексу ха-

рактеризуються вмістом ОР 1,0–1,6 %, карбонатні – 2–3 %. Кількість хлорофо-

рмних бітумоїдів не перевищує 0,1 %, бітумний коефіцієнт (βхл) коливається 

від 1 до 16 % (найчастіше 4–6 %). ОР відноситься до змішаного сапропелево-

гумусового та гумусово-сапропелевого типів.  

Верхньовізейський комплекс є головним нафтогазогенеруючими комплек-

сом ДДЗ. Вміст ОР у середньому  – 1,1–2,0 %, інколи до 5 %, вміст хлороформ-
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ного бітумоїду в глинах – 0,01–0,10 %, найчастіше – 0,04–0,06 %; бітумний ко-

ефіцієнт складає 1–30, найчастіше 3–6 %. ОР гумусо-сапропелевого типу. 

Подібними якостями характеризується також серпуховський комплекс. 

За даними [Нетрадиційні…,2013
5
], перспективними на сланцевий газ у від-

кладах нижньокам‘яновугільного комплексу є ділянки в центральній приосьо-

вій частині ДДЗ, в меншій мірі – в прибортових частинах і в крайній південно-

східній частині північного борту (рис. 7.11). 

 

 
 

Рис. 7.11. Карта термальної зрілості порід (по рівню відбивної здатності вітриніту Rо = 

0,80) [Нетрадиційні…, 2013
5
] 

 

Середньокам’яновугільний комплекс не належить до основних нафтога-

зоносних комплексів (містить всього 5,6 % початкових ресурсів вуглеводнів), 

однак газогенеруючий потенціал його в східній частині ДДЗ значний. Він хара-

ктеризується вмістом ОР від 0,1 % до 5,6 % (в середньому 0,6–0,9 %). Вміст 

хлороформних бітумоїдів найчастіше має значення 0,03–0,05 %, до 0,1 %. ОР в 

карбонатних породах представлена сапропелітами, а в теригенних – гумітами. 

Однак, в західній частині ДДЗ породи комплексу мають низьку термальну зрі-

лість. Перспективні на сланцевий газ території виділені на крайньому півден-

ному сході западини в її центральній та північній прибортовій зоні.  

Верхньокам’яновугільний комплекс вміщує значну кількість запасів ву-

глеводнів, але має невеликий нафтогазогенеруючий потенціал завдяки низького 

вмісту ОР і низької термальної зрілості порід. Комплекс складений червоноко-
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лірною та строкатоколірно-вугленосною формаціями. В першій кількість ОР 

складає 0,1–1,0 % (в середньому 0,2–0,3 %), а вміст вуглеводнів – 0,004–-0,005 

% на породу, що характеризує її як ненафтогазогенеруючу; в другій вміст ОР –

0,5–1,0 %, вуглеводнів – 0,008–0,025 %, що відповідає характеристиці слабоге-

неруючої товщі. Склад органічної речовини переважно гумусовий. Перспекти-

вною на сланцевий газ є територія в центральній частині південно-східного сек-

тору ДДЗ. Там відклади комплексу знаходяться в ГЗН, тобто на стадії катагене-

зу МК2-3, але низький (до 1 %) вміст ОР в породах зменшує перспективи. 

 

7.4. Перспективні площі південно-східної частини Дніпровсько-Донецької 

западини  

 

В південно-східній частині ДДЗ вивчено і проведено оцінку потенційної 

нафтогазоносності нетрадиційного типу 12 площ [Нетрадиційні…, 2014
4
]: Арте-

мівська (перехідна зона між складчастим Донбасом и ДДЗ); Аннівська, Гашинів-

ська, Євгеніївська, Підкам‘яна, Ржавецька (північний борт ДДЗ); Куличихинська, 

Юліївська (північна прибортова зона); Західно-Шебелинська, Південно-

Коломацька, Західно-Вергунівська (приосьова зона ДДЗ); Зачепилівська (півден-

ний борт и південна прибортова зона). З них по Підкам‘яній і Західно-

Вергунівській площах отримані занадто фрагментарні дані, тому вони тут не роз-

глядаються.  

Артемівська перспективна площа включає Артемівську, Дробишівську, 

Святогірську та Співаківську структури. На цій території відомо два родовища 

ВВ (Дробишівське і Співаківське), які пов‘язані з традиційними антикліналь-

ними пасками. Ця територія має значні перспективи на отримання промислових 

припливів газу з ущільнених колекторів або газу центрально-басейнового типу. 

Результати буріння підтверджують регіональну газоносність середньо-

кам‘яновугільних відкладів у межах площі. Зокрема, припливи газу із серед-

ньокам‘яновугільних відкладів отримано на Дробишівському родовищі (інт. 

3618,0–3643,0 м, дебіт близько 70 тис. м
3
/добу), у св. Святогірська-609 (інт. 

4403–4411 м, дебіт близько 8 тис. м
3
/добу), у св. Камишеваська-1 та ін. Сприят-

ливою є наявність регіональної покришки – галогенної формації нижньої пермі. 

Тут вивчено розрізи свердловин: Артемівська-1, Дробишівська-4, 10, 11, 

12, Святогірська-10.  

Параметрична свердловина Артемівська-1 глибиною 4498 м пробурена в 

межах Артемівської структури, в зоні зчленування Складчастого Донбасу і 

ДДЗ. За результатами промислово-геофізичних досліджень розрізу свердловини 

було виділено 2 газонасичені, 3 можливо газонасичені, 2 невизначені, 47 водо-

носних і водонасичених і 54 щільні й ущільнені пласти. За результатами випро-

бувань отримано слабкі припливи газу з ущільнених пісковиків і алевролітів 

московського ярусу, коефіцієнт пористості яких становить 3–11 %. Водночас за 

результатами газового каротажу підвищеною газоносністю характеризуються 

також проміжні інтервали, що складені аргілітами, інколи вугленосними. Отже, 

весь інтервал (3700–4025 м), складений перешаруванням пісковиків, алевролі-
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тів і аргілітів, в якому спостерігалися значні збільшення концентрації ВВ, мож-

на вважати слабогазонасиченим. Більш глибокі горизонти, розкриті свердлови-

ною, не випробовувались. За результатами промислово-геофізичних досліджень 

і газового каротажу в розрізі св. Артемівська-1 виділений ряд перспективних 

інтервалів з ознаками газоносності (табл. 7.2). 

 
Таблиця 6.2. Перспективні інтервали в розрізі відкладів московського ярусу свердло-

вини Артемівська-1 (інт. 3618–3990) 

Інтервал, м Товщина, м Порода Ознаки газоносності 

3618–3646 28 Пісковик Приплив газу при випробуванні (250 м
3
/добу) 

3676–3690 14 –"– Приплив газу при випробуванні (400 м
3
/добу) 

3700–3940  232 Аргіліт, алевроліт Газопокази 1–30 Гсум% 

3913–3921 8 Пісковик Приплив газу при випробуванні (240 м
3
/добу) 

3981–3990 9 –"– Приплив газу при випробуванні (240 м
3
/добу) 

 

Перспективи промислової газоносності можуть бути пов‘язані з відклада-

ми московського ярусу, складеними аргілітами, алевролітами з прошарками і 

шарами пісковиків (рис. 7.12). Мацерали представлені колодетринітом і вітри-

нітом (рис. 7.13, 7.14).  

 

 
 

Рис. 7.12. Ущільнені алевроліти та аргіліти (св. Артемівська-1, інт. 4012–4020 м) 

 

  
 

Рис. 7.13. Колодетриніт. Аншліф 102 АТ 

 

Рис. 7.14. Вітриніт серед скупчення гло-

булярного піриту. Аншліф 109 АТ 

Аналіз результатів лабораторних досліджень кернового матеріалу та опи-

сів шліфів, виконаних в УкрНДІгаз, результатів комплексної інтерпретації да-

них ГДС, газового каротажу та випробувань пластів дозволяє виділити в розрізі 
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св. Артемівська-1 такі перспективні потенційно газонасичені інтервали з під-

вищеним вмістом органічної речовини, глинистої компоненти та помірними 

ємнісними характеристиками (табл. 7.3, рис. 7.15, 7.16). 

 
Таблиця 7.3. Рекомендовані інтервали в розрізі відкладів московського ярусу свердло-

вини Артемівська-1 за результатами інтерпретації даних ГДС (інт. 4198–45040) 

Інтервал, м Товщина, м Кгл Kп Корг.. Породи 

4198–4220 22 0,53 0,023 0,022 Аргіліт 

4291–4331 40 0,54 0,025 0,021 –"– 

4361–4366 5 0,67 0,024 0,062 –"– 

4376–4383 7 0,55 0,023 0,024 –"– 

4385–4388 3 0,67 0,024 0,066 –"– 

4399–4404 5 0,55 0,017 0,029 –"– 

4415–4422 7 0,37 0,018 0,042 Аргіліт–алевроліт 

4496–4504 8 0,42 0,017 0,03 –"– 

 

  

 

Рис. 7.15. Результати переінтерпретації 

даних ГДС в розрізі св. Артемівська-1 (інт. 

3830–4030 м) 

 

Рис. 7.16. Результати переінтерпретації да-

них ГДС в розрізі св. Артемівська-1 (інт. 

3600–3710 м) 

За результатами оцінки ємнісних властивостей виявлено найбільш перспе-

ктивні ділянки для застосування технологій вилучення природного газу з низь-

копористих колекторів (табл. 7.4): 
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Таблиця 7.4. Перспективні інтервали в розрізі відкладів карбону свердловини Артемів-

ська-1 (інт. 2530–4030 м) за результатами інтерпретації даних ГДС 

Інтервал, м Вік Товщина, м Кгл.ср. Kп.ср. Корг.ср. Породи 

2530–2570 С3
2 

40 0,426 0,032 0,015 Алевроліти, пісковики 

2625–2700 С3
2 

75 0,407 0,023 0,008 Алевроліти, аргіліти, пісковики 

2710–2840 С3
2 

130 0,404 0,025 0,013 –"– 

3226–3370 С3
2 

144 0,401 0,027 0,005 Алевроліти, пісковики 

3450–3600 С3
1 

50 0,419 0,027 0,006 Алевроліти, аргіліти, пісковики 

3600–3710 С3
1 

110 0398 0,029 0.003 Алевроліти, пісковики 

3830–4030 С2m 200 0,352 0,033 0,005 Алевроліти, аргіліти, пісковики 

 

За результатами комплексного аналізу особливостей розрізу свердловини, 

літологічного складу порід, даних газового каротажу, промислово-геофізичних 

досліджень, випробування свердловини, переінтерпретації промислово-

геофізичних даних у відкладах московського ярусу виділено перспективні інте-

рвали:  
 3600–3710 – пачка аргілітів і алевролітів товщиною 110 м; Сорг. – 2,41–4,13 %; Rо – 

1,14– 1,51; 

 3830–4030 – пачка аргілітів і алевролітів товщиною 200 м; Сорг. – 1,44–3,74 %; Rо – 

2,02. 

Дробишівське родовище розташовано в зоні зчленування ДДЗ з Донець-

кою складчастою областю, приурочено до однойменної структури на східному 

закінченні Кам‘янсько-Дробишівської горст-антиклінальної зони. Тут вивчені 

розрізи свердловин Дробишівська-4, 10, 11, 12. 

Розвідувальна свердловина Дробишівська-4 глибиною 4000 м пробурена 

на Дробишівському родовищі з метою вивчення геологічної будови та оцінки 

нафтогазоносності Дробишівської структури. Вона розкрила такі відклади: 
 кайнозой (KZ) – 0–50 м; 

 тріас (Т) – 50–310 м; 

 перм (Р) – 310–1430 м; 

 верхній карбон (С3) – 1430–2356 м; 

 середній карбон: московський ярус (C2m) – 2356–3780 м; 

                 башкирський ярус (C2b) – 3780–4000 м; 

Керн, відібраний на інтервалі 3215–3893 представлений переважно чорни-

ми аргілітами, збагаченими вуглистою речовиною із шарами і прошарками піс-

ковиків світло-сірих дрібнозернистих і алевролітів сірих. Мацерали представ-

лені колодетринітом і вітродетринітом (рис. 7.17, 7.18). За даними інтерпретації 

ГДС у розрізі виділено 57 пластів, із них 2 газонасичені, 2 з невизначеним хара-

ктером насичення, 20 водоносних і водонасичених, 33 ущільнених. Газонасиче-

ні пласти пісковиків московського ярусу залягають в інт. 2452,8–2463,0 м 

(пласт № 28) і 3011–3026 м (пласт № 32). Проведено випробування шести 

об‘єктів у відкладах башкирського та московського ярусів, але припливу вугле-

воднів з них не отримано. 
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Рис. 7.17. Колодетриніт до антрациту. 

Аншліф 110 ДР 

 

Рис. 7.18. Вітродетриніт і глобулярний 

пірит по нашаруванню. Аншліф 112 ДР 

 

В результаті комплексного аналізу матеріалів буріння, переінтерпретації да-

них ГДС (рис. 6.19), вивчення керну св. Дробишівська-4  у відкладах московсь-

кого і башкирського ярусів середнього карбону виділені перспективні інтервали: 
 3663–3782 (C2m) – товща аргілітів (119 м), Сорг. – 4,47 %, ТОС – 1,66, Rо – 1,43;  

 3855–3900 (C2b) – товща аргілітів (45 м), Сорг. – 3,48 %, ТОС – 1,17, Rо – 1,43. 

 

 
 

Рис. 7.19. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Дробишівська-4  

Свердловина Дробишівська-10 глибиною 4518 м пробурена на Дробишів-

ській площі в зоні зчленування ДДЗ з північними окраїнами Донбасу з метою 

пошуку покладів вуглеводнів у кам‘яновугільних покладах.  Свердловиною ро-
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зкриті відклади мезокайнозою, нижньої пермі, верхнього та середнього карбо-

ну, вибій розташований у відкладах башкирського ярусу середнього карбону. 

За результатами ГДС у розрізі свердловини виділено 3 газонасичені, 8 невизна-

чених, 21 водоносний та водонасичений, 76 ущільнених і щільних пластів. Га-

зонасиченими є пласти в інтервалах (м): 3730,2–3734,6 – пласт № 74 (C2m); 

3735,0–3743,0 – пласт № 75 (C2m); 3814,0–3820,0 – пласт № 80 (C2m). Невизна-

ченими є пласти в інтервалах (м): 3840,0–3734,6 – пласти № 81–83 (C2m); 

3888,0–3912,0 – пласт № 85 (C2m); 4149,0–4160,0 – пласт № 92 (C2b); 4342,8–

4369,0 – пласт № 102 (C2b); 4390,0–4004,0 – пласт № 103 (C2b); 4409,6–4438,0 – 

пласт № 104 (C2b). 

Керн свердловини в інт. 3191–3910 м представлений відкладами московсь-

кого ярусу (алевроліти, пісковики, аргіліти, їх чергування в різних співвідно-

шеннях) , а в інт. 3910–4500 м – башкирського ярусу (аргіліти з прошарками і 

шарами алевролітів і пісковиків). 

За результатами переінтерпретації матеріалів ГДС (рис. 7.20) найбільш пе-

рспективну товщу визначено в інт. 3821–3940 м, де спостерігається чергування 

порід різних літотипів. Вміст Сорг. у породах в межах указаного інтервалу в се-

редньому становить 1,9 %. Таким чином, за результатами комплексної характе-

ристики св. Дробишівська-10 розкриті такі інтервали, перспективні щодо газо-

носності (м): 
 3821–3972 (C2m – C2b) – аргіліти із прошарками пісковиків (151 м); Сорг. – 3,99–

6,57 %; Ro – 1,32; 

 4149–4165 (C2b) – аргіліти ( 16); Сорг. – 5,36 %; Rо – 1,62. 

Свердловина Дробишівська-11 глибиною 3800 м закладена в апікальній 

частині західного склепіння однойменної структури з метою встановлення про-

мислової газоносності відкладів середнього карбону. За результатами аналізу і 

переінтерпретації даних ГДС (рис. 7.21) виявлено декілька перспективних інте-

рвалів (м): 
 2500–2446 – аргіліти, в інт. 2534–2547 м – пісковики і алевроліти; Сорг. характеризу-

ється невисокими значеннями, лише в інт. 2594–2850 м середнє значення сягає май-

же 1,8 %; 

 2672–2812– товща аргілітів з підпорядкованим перешаруванням алевролітів і піско-

виків; середнє значення Сорг. 2,0 %; 

 2860–3093– часте перешарування аргілітів і алевролітів; імовірна наявність тріщину-

ватості та літогенетичних тріщин; Сорг. – 1,2–2,5 %; інтервал є цікавим для проведен-

ня гідророзриву з подальшим вилученням вуглеводнів; 

 3560–3790 – перешарування аргілітів і алевролітів, імовірна наявність літологічної 

тріщинуватості, проте літологічна диференціація розрізу тут нижче, ніж у поперед-

ньому інтервалі; вміст Сорг. – від 2,2 до 2,4 % (і вище); за даними ГДС це – найбільш 

перспективний об‘єкт відносно випробування на наявність сланцевого газу. 
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Рис. 7.20. Результати переінтерпретації 

даних ГДС у розрізі св. Дробишівська-10 

 

Рис. 7.21. Результати переінтерпретації даних 

ГДС у розрізі св. Дробишівська-11  
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Свердловина Дробишівська-12 глибиною 4200 м пробурена в апікальній 

частині західного склепіння однойменної структури з метою встановлення про-

мислової газоносності башкирського та московського ярусів середнього карбо-

ну. За даними ГДС газонасичені пласти виділено в інтервалах (м): 3726,0–

3731,0 (Б-1); 3851,0–3857,0 (Б-2); 3876,4–3877,8 (Б-1); 3879,6–3882,2 (Б-1); 

3884,2–3887,2 (Б-1); 4178,8–4183,2 (Б-4). При випробуванні восьми об‘єктів три 

з них дали приплив газу в інтервалах (м): 1280–1339 – 5,8 тис. м
3
/добу; 2872–

2892 – 0,17 тис. м
3
/добу; 4055–4200 – 1,2 тис. м

3
/добу. Керн свердловини в інт. 

3494–3597 становить відклади московського (алевроліти, пісковики), а в інт. 

3719–4200 – башкирського ярусу (аргіліти з прошарками і шарами пісковиків) 

середнього карбону. Дослідження керну св. Дробишівська-12 і переінтерпрета-

ція даних ГДС не проводилися. 

Свердловина Святогірська-10 глибиною 4150 м пробурена в західній при-

склепінній частині Святогірської структури з метою пошуків покладів вуглево-

днів у відкладах микитівської, картамиської світ нижньої пермі, араукаритової 

та авіловської світ верхнього карбону і відкладах московського ярусу. Вибій 

свердловини розташований у відкладах середнього карбону. Свердловиною ро-

зкриті відклади (м): 
 юра – 150–459; 

 тріас – 459–1054; 

 перм, нижній відділ: слов‘янська світа – 1054–1312; 

микитівська світа – 1312–1574; 

картамиська світа – 1574–1864;  

 карбон: верхній відділ – 1864–3776; 

середній відділ, московський ярус – 3776–4150.  

Керн свердловини представлений відкладами верхнього карбону – ущіль-

нені глини до мергелів з шарами пісковиків і вапняків, аргіліти, алевроліти 

(1502–3769 м) і московського ярусу середнього карбону – аргіліти з шарами пі-

сковиків (3848–4012 м). Мацерали представлені колодетринітом і вітродетрині-

том (рис. 7.22, 7.23). 

 

  
 

Рис. 7.22. Колодетриніт. Аншліф 117 СВ 

 

Рис. 7.23. Вітродетриніт. Аншліф 117 СВ 
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За результатами аналізу і переінтерпретації промислово-геофізичних даних 

виділені такі перспективні інтервали: 
 3770–3800 м, де середнє значення Сорг. становить 0,9–1,6 %; 

 3837–3880 м, з високим вмістом ТОС (за керном), проте цей факт слід вважати супе-

речливим, на що вказують результати інтерпретації даних ГДС. 

Таким чином, за результатом комплексного аналізу керну і переінтерпрета-

ції  даних ГДС (рис. 7.24) у розрізі св. Святогірська-10 виділено перспективні ін-

тервали: 
 3751–3800 (C2m) – товща аргілітів (49 м), Сорг. – 3,64–4,54 %, Rо – 1,02–1,20;  

 3837–3880 (C2m) – товща перешарування аргілітів, алевролітів і пісковиків (43 м), (але в 

шарах пісковиків зафіксовано невисокі показання Сорг. – 0,76 %, Rо – 1,12); 

 3988–4012 (C2m) – товща аргілітів ( 24 м), Сорг. – 1,58–2,84 %, Rо – 1,47 

 

 
 

Рис. 7.24. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Святогірська-10  

 

Таким чином, на Артемівській площі у відкладах верхнього і середнього 

карбону зафіксовано потужні (до 100–150 м) товщі ущільнених порід-

колекторів (аргілітів, алевролітів, пісковиків), перспективних на виявлення га-

зових покладів в ущільнених породах. Площа рекомендована для подальшого 

проведення ГРР на нетрадиційні поклади вуглеводнів. Вона є складовою части-

ною Юзівської ділянки стосовно якої підписано Угоду про розподіл продукції 

між українським урядом і компанією Шелл.    

Аннівська площа розміщена в межах північного борту ДДЗ, практично на 

схилах Воронезького масиву. Проведено вивчення керна св. № 674. 

Параметрична свердловина 674 глибиною 1600 м пробурена в апікальній 

частині магнітної аномалії в межах Молодовсько-Куп‘янської ділянки прогноз-
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ного Аннівського структурного валу з метою вивчення геологічної будови та 

оцінки колекторських і флюїдоупорних властивостей палеозойських покладів, 

виявлення зон розущільнення в породах докембрію та оцінки нафтогазоперспе-

ктивності розкритого розрізу. Вона розкрила такі відклади: 
 кайнозой (KZ) – 0–49 м; 

 крейда (K) – 49–398 м; 

 юра (J) – 398–660 м; 

 середній карбон, московський ярус (C2m) – 660–809 м; 

 середній карбон, башкирський ярус (C2b) – 809–999 м; 

 нижній карбон, серпуховський ярус (C1s) – 999–1098 м; 

 нижній карбон, візейський ярус (C1v) – 1098–1182 м; 

 докембрій (Р€) – 1182–1600 м.   

Розріз карбону складений переважно аргілітами та алевролітами з шарами 

вапняків і пісковиків; докембрій – кристалічними сланцями і гранітогнейсами. 

За результатами геофізичних досліджень і випробування продуктивних 

пластів у розрізі свердловини не виявлено. Ураховуючи низький ступінь терма-

льної переробки порід (Ro – 0,51–0,60) , а також майже суцільну обводненість 

розрізу свердловини, Аннівська площа не може розглядатися як перспективний 

об‘єкт на пошуки сланцевого газу. 

Гашинівська перспективна площа розташована на північному борту 

ДДЗ, в межах Коробочкинсько-Максальської зони (рис. 7.25). На основі аналізу 

кернового матеріалу, каротажних діаграм, поодиноких відібраних зразків керна, 

результатів ГДС тут установлено два інтервали розвитку сланцевих товщ, зба-

гачених органічною речовиною (ТОС = 2,1 %), з високим ступенем термальної 

переробки порід (Rо = 1,3): 
 3385–3475 – сланці турнейського і візейського ярусів загальною товщиною 90 м; 

 3544–3615 – сланці верхнього девону (франський ярус) товщиною 71 м. 

Ці товщі є перспективними на виявлення покладів сланцевого газу і мо-

жуть бути рекомендовані для подальшого вивчення. Прогнозні ресурси площі 

оцінені за категорією Д2 у 128 млрд м
3
. Для надійнішої оцінки площі необхідні 

детальні дослідження, зокрема додатковий відбір і аналіз зразків керна.  

Проведено вивчення керна свердловини Гашинівська-3, а також проаналі-

зовано за фондовими матеріалами розрізи св. Гашинівська-1, 2, 3, 4. 

Свердловина Гашинівська-1 глибиною 3650 м закладена в склепінній час-

тині Гашинівського підняття з метою оцінки перспектив газоносності відкладів 

візейського ярусу нижнього карбону, представленного перешаруванням аргілі-

тів, алевролітів і пісковиків і кори вивітрювання протерозою, яка фіксується з 

глибини 3648 м і складена уламками лейкократових гнейсів і кварцитів, що до-

водить існування зони дезінтеграції порід кристалічного фундаменту. 

Свердловина Гашинівська-2 глибиною 3870 м закладена у східній частині 

Гашинівської структури з метою розвідки покладів нафти в розущільнених по-

родах докембрію. При випробуванні припливів нафти і газу отримано не було. 

В інт. 3400–3730 м свердловиною розкрито розріз франського ярусу верхнього 

девону, представленого аргілітами і мергелями, а на інтервалі 3730–3833 м – 

докембрію, складеного гнейсами. 
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Свердловина Гашинівська-3 глибиною 3800 м пройдена в західній частині 

однойменної структури з метою розвідки продуктивних горизонтів візейського 

ярусу, верхнього девону і порід кристалічного фундаменту. Вона розкрила та-

кий розріз (м): 
 кайнозой – 0–98; 

 крейду – 98–664; 

 юру – 64–1034; 

 тріас – 1034–1146; 

 верхній карбон – 1146–1704; 

 середній карбон: московський ярус – 1704–2119; 

 башкирський ярус – 2119–2728; 

 нижній карбон: серпуховський ярус – 2728–3235; 

 візейський ярус – 3235–3455; 

 турнейський ярус – 3455–3500; 

 девон – 3500–3616; 

 докембрій – 3616–3800. 

 

 
 

Рис. 7.25. Структурна карта Гашинівської площі по поверхні відбивного горизонту Vb2-II 

(за матеріалами ДК «Укргазвидобування», 2007 р.) 

 

За результатами геофізичних досліджень виділено 4 газонасичені, 13 водо-

носних, 1 можливо водоносний, 4 невизначені й 36 ущільнених пластів, однак, 

продуктивні пласти не виявлені.  

Візейські відклади представлені аргілітами і алевролітами; турнейські – 

алевролітами; девон – чорними сланцями і аргілітами (рис. 7.26, 7.27); докемб-

рій – гнейсами. 

За результатами переінтерпретації даних ГДС виділені такі перспективні 

інтервали (рис. 7.28, 7.29): 
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 3360–3395 м (С1) – товща аргілітів з окремими пластами пісковиків і ангідритів; 

вміст Сорг. за даними інтерпретації ГДС коливається від 1,6 до 4,0 %, у середньому – 

2,3 %; за даними аналізів ТОС – 2,56, Сорг. – 6,27; 

 3548–3600 м (D3fm) – товща аргілітів, середній вміст органічного вуглецю за даними 

інтерпретації даних ГДС – 2,2–2,3 %; за даними аналізів ТОС – 2,13–3,08, Ro – 1,30. 

 

  
 

Рис. 7.26. Гашинівська площа, С-3, інт. 

3544–3553 м, зр. 7 ГА – чорний сланець, D3fr 

 

Рис. 7.27. Залишки рослинного детриту і 

мікрофауни у шліфі 7-1ГА 
 

 
 

Рис. 7.28. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Гашинівська-3 

 

Перспективність цих інтервалів на сланцевий газ обґрунтовується високим 

вмістом Сорг., достатньою глибиною для формування катагенетично зрілого ке-
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рогену, переважно глинистим складом порід із частим чергуванням пластів і 

прошарків, відсутністю припливів пластової води при випробовуваннях. 

Таким чином, у розрізі св. Гашинівська-3 виділяються два інтервали роз-

витку суттєво глинистих (сланцевих) товщ, збагачених (як свідчать результати 

аналізів дуже обмеженої кількості відібраних нами проб керна) органічною ре-

човиною (ТОС = 2,1 %) з відносно високим ступенем термальної переробки по-

рід (Rо = 1,3): 
 3385–3475 – сланці візейського і турнейського ярусів, загальною товщиною 90 м; 

Сорг. – 6,27 %, ТОС – 2,56 %, Rо – 2,1; 

 3544–3615 – сланці девону загальною товщиною 71 м; ТОС – 2,13–3,08 %, Rо – 1,3; 

Ці товщі є перспективними на виявлення покладів сланцевого газу і мо-

жуть бути рекомендовані для подальшого вивчення. 

 

 
 

Рис. 7.29. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Гашинівська-3  

 

Розвідувальна свердловина Гашинівська-4 глибиною 3850 м пробурена у 

центральній частині однойменного склепінного підняття. Свердловиною в інт. 

3283–3850 розкрито такий розріз (м): 
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 кам‘яновугільна система, валанжинський ярус: верхній під‘ярус (C1v2) – 3283–3384; 

                                                                                                  нижній під‘ярус (C1v1) –3480–3658; 

 девонська система, франський ярус (D3fr) – 3658–3754; 

 докембрій (Р€) – 3788–3850. 

Валанжин, згідно з описом керну, представлений пісковиками, їх переша-

руванням з алевролітами (верхній під‘ярус), аргілітами з прошарками мергелів 

(нижній під‘ярус); девон складений алевролітами і мергелями; докембрій – 

гнейсами і гранітогнейсами.  

За результатами переінтерпретації даних ГДС на інт. 2500–3800 м (рис. 

7.30) визначено декілька перспективних частин розрізу, породи яких можуть 

служити потенційним джерелом сланцевого газу (за умови зрілості ОР). За зна-

ченнями величини глинистості й Сорг. упевнено виділяються такі інтервали, в 

яких є підвищений вміст глинистих пластів, збагачених ОР: 
 2625–2770 м – чергування пластів і прошарків аргілітів і алевролітів, середній вміст 

Сорг. дорівнює 2,24 %; 

 2988–3185 м – розріз за літологічною характеристикою, аналогічний попередньому – 

чергування аргілітів та алевролітів, імовірна значна вертикальна анізотропія, викликана 

літогенетичною тріщинуватістю; глинистість у середньому 44 %; вміст Сорг. – 2,3 %; 

 3290–3365 м – нерівномірне чергування алевролітових, аргілітових пачок і пластів 

пісковику зі значною кількістю вуглефікованого матеріалу; вміст Сорг. достатньо ви-

сокий, у середньому (за даними різних методів ГДС) дорівнює 2,0–2,45 %. 

 

 
 

Рис. 7.30. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Гашинівська-4  
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Євгеніївська площа розміщена в межах північного борту ДДЗ, на західно-

му продовженні Північних окраїн Донбасу. У районі перспективної площі вияв-

лено 3 родовища вуглеводнів: Євгеніївське, Зайцівське і Дружелюбівське. На Єв-

геніївському родовищі газоносні пласти пов‘язані із серпуховськими та серед-

ньокам‘яновугільними горизонтами (рис. 7.31, 7.32), а поклади Зайцівського і 

Дружелюбівського родовищ – із середньокам‘яновугільними відкладами. Ці ро-

довища пов‘язані з пастками антиклінального типу і традиційними високопорис-

тими піщаними колекторами. Одночасно більша частина ущільнених і глинистих 

порід до випробування не рекомендувалися й їхні колекторські властивості за-

лишаються недостатньо вивченими. До таких на території ділянки можна віднес-

ти ущільнені та глинисті породи візейського віку. На відміну від серпуховсько-

московських продуктивних інтервалів, складених частим перешаруванням порід 

різного складу, що утворилися внаслідок частих змін обстановок седиментації, 

візейські інтервали більш однорідні за літологічним складом і витримані за про-

стяганням, оскільки сформувались у відносно стійких шельфових обстановках. 
 

 
Рис. 7.31. Структурна карта покрівлі продуктивного горизонту Б-9 Євгеніївської площі 

(за матеріалами Укргазпромгеофізка, 2003 р.) 
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Рис. 7.32. Розріз Євгеніївської площі (за матеріалами Укргазпромгеофізка, 2003 р.) 

 

На площі проведено вивчення керна і аналіз матеріалів ГДС св. Євгеніївсь-

ка-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 20, 25, 28, Дружелюбівська-104. 

Свердловина Євгеніївська-1 глибиною 2900 м пройдена в межах південно-

східного склепіння Євгеніївської структури з метою пошуків вуглеводнів у від-

кладах нижнього та середнього карбону і в породах кристалічного фундаменту. 

Керн представлений: 
 920–928 (C2m) – аргіліт сірий шаруватий, лінзоподібний, з вуглефікованим рослин-

ним детритом, прошарками (2–14 см) залізистого доломіту і пісковику світло-сірого; 

 1100–1108 (C2b) – аргіліт зеленувато-сірий з прошарками алевролітів, іноді з детри-

том черепашок і вуглефікованими залишками рослин;  

 1231–1239 (C2b) – перешарування світло-сірого дрібнозернистого пісковику та сірих 

аргілітів (2 : 1), текстура шарувата до лінзоподібної, іноді із прошарками пісковику, 

збагачені дрібними (1–2 мм) конкреціями залізистого доломіту-сидериту; місцями 

проявлена тріщинуватість, тріщини заповнені білим кальцитом; у нижній частині 

шару – прошарки аргілітів темно-сірих (0,8–1 м);  

 1411–1419 (C2b) – алевроліт сірий до темно-сірого; 

 1435–1443 (C2b) – перешарування світло-сірих алевролітів і темно-сірих аргілітів, 

знизу – прошарок (1,4 м) вапняку сірувато-коричневого, масивного; 

 1775–1783 (C2b) – тонке перешарування світло-сірого, тонкозернистого пісковику і 

темно-сірого аргіліту (2 : 1), відмічаються дзеркала ковзання і конкреції коричневого 

залізистого карбонату (рис. 7.33); 

 2224–2232 (C1s) – аргіліт темно-сірий до чорного; 

 2232–2240 (C1s) – аргіліт чорний, аналогічний інт. 2224–2232; 

 2676–2684 (C1v1) – аргіліт чорний, вуглистий; 

 2725–2733; 2892–2900 (Р€) – гранітогнейси сірі, рожеві крупнокристалічні масивні та 

смугасті. 
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Рис. 7.33. Тонке перешарування чорних аргілітів і пісковиків (св. Євгеніївська-1, інт. 

1775–1783 м) 

 

Комплексний аналіз результатів буріння, вивчення керну, результатів аналі-

тичних досліджень порід, переінтерпретації даних ГДС (рис. 7.34–7.38)  дозволяє 

зробити висновок, що св. Євгеніївська-1 розкрила перспективні інтервали: 

 

  
 

Рис. 7.34. Результати переінтерпретації 

даних ГДС у розрізі св. Євгеніївська-8 

(інт. 1650–1960 м) 

 

Рис. 7.35. Результати переінтерпретації 

даних ГДС у розрізі св. Євгеніївська-1 

(інт. 2300–2650 м) 
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Рис. 7.36. Результати переінтерпретації 

даних ГДС у розрізі св. Євгеніївська-1 

(інт. 2000–2300 м) 

 

Рис. 7.37. Результати переінтерпретації 

даних ГДС у розрізі св. Євгеніївська-1 

(інт. 1650–2000 м) 

 

 2200–2367 м – сланці серпуховського ярусу товщиною 167 м, характеризуються зна-

чним вмістом ОР (Сорг. за керном– 4,43 %), задовільним ступенем термальної пере-

робки (Rо 0,92–1,49), пористістю 5,1–10,8, проникністю 0,016–11,187; вміст ОР за 

даними ГДС 1,5–1,9 %, пористість близько 8 %; водоносні горизонти відсутні; 

 2370–2515 м – сланці візейського ярусу товщиною 145 м, водоносні горизонти відсу-

тні; вміст ОР за даними ГДС 1,8–2,4 %, пористість 5–7 %; 

 2600–2690 – сланці візейського ярусу товщиною 90 м, характеризуються значним 

вмістом ОР (ТОС 1,45–2,85 %, Сорг. 2,72–8,18 %), задовільним рівнем термальної пе-

реробки (Rо 1,02–1,04), пористістю 4,0 %, проникністю 3,175 мД.  
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Рис. 7.38. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Євгеніївська-1  

 

Свердловина Євгеніївська-2 глибиною 2796 м пробурена на Євгеніївському 

родовищі з метою пошуків покладів вуглеводнів у відкладах карбону та в поро-

дах кристалічного фундаменту. Керном охарактеризовані відклади башкирського 

ярусу середнього карбону (інт. 1200–1898 м) і серпуховського ярусу нижнього 

карбону (2330–2337 м), а також кристалічний фундамент (2760–2796 м): 
 1200–1216 – грубе перешарування аргілітів зеленувато-сірих, інколи глиноподібних 

(2,6–4,3 м) і пісковиків світло-сірих, дрібнозернистих ; 

 1320–1327 – пісковик світло-сірий, середньозернистий; 

 1327–1336 – аргіліт до аргілітоподібної глини з вуглефікованим детритом; 

 1530–1538 – тонке перешарування аргіліту темно-сірого, вуглистого, алевроліту сві-

тло-зеленувато-сірого і пісковику світло-сірого, дрібнозернистого; 

 1860–1868 – аргіліт темно-сірий до чорного, зверху вапняк сірий, глинистий (1 м); 

 1885–1898 – пісковик світло-сірий, дрібнозернистий з рослинним детритом, із про-

шарками вуглистого аргіліту (до 10 см); 

 2330–2337 – аргіліт сірий до чорного, з вуглефікованим рослинним детритом; 

 2760–2761, 2790–2796 – граніт м'ясо-червоний і сірий. 

Свердловина Євгеніївська-3 глибиною 2012 м була закладена в апікальній 

частині південно-східного склепіння однойменної структури з метою пошуків 

покладів газу в нижньо-середньокам‘яновугільних відкладах. Керн свердловини 

в інт. 1600–2976 представлений (м): 
 1600–1607 (С2

2
, Б-9) – пісковик світло-сірий тонкозернистий з глинистим і глинисто-

карбонатним цементом, інколи з вуглефікованим детритом; зверху – перешарування 
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алевроліту та аргіліту (1 м), знизу аргіліт темно-сірий до чорного, з нечисленним ро-

слинним детритом; 

 1700–1703 (С1
5
, Б-10) – вапняк сірий, глинистий, афанітовий, з тонкими прошарками 

чорного мергелю і чорної органічної речовини; 

 1751–1758 (С1
5
) – перешарування аргіліту темно-сірого до чорного та алевроліту сі-

рого, з тонкими прошарками пісковику і поодиноким прошарком (1,5 см) вугілля; 

зверху пісковик світло-сірий дрібнозернистий (0,55 м); 

 2075–2081 (C1s2) – перешарування світло-сірого тонкозернистого пісковику з вапни-

сто-глинистим цементом і аргіліту темно-сірого; 

 2270–2277 (C1s1) – аргіліт чорний; 

 2400–2408 (C1s1) – аргіліт чорний; 

 2560–2568 (C1v2) – зверху вапняк темно-сірий до чорного (0,12 м) і мергель вапняко-

вий (0,18 м); знизу аргіліт темно-сірий до чорного; 

 2836–2841, 2910–2913, 2970–2976 (РЄ) – гранітогнейс сірий і рожевий, біотит-кварц-

польовошпатовий. 

Серед порід, представлених керном, відносно хороші колекторські власти-

вості мають лише тонко-дрібнозернисті пісковики інт. 1600–1607 (Б-9) (порис-

тість 8,7–18,3 %, проникність – до 18,68  10
–15

 м
2
), але вони не мають ознак 

присутності ВВ. 

Свердловина Євгеніївська-4 глибиною 3212 м пробурена на Євгеніївській 

площі з метою пошуків вуглеводнів у відкладах нижнього і середнього карбону 

і в породах фундаменту. Свердловиною розкрито такі товщі (м): 
 кайнозой (Q + N) – 0–157; 

 крейда (K) – 157–530; 

 тріас (N) – 530–679 м; 

 карбон:  

верхній відділ (C3) – 679–733. 

середній відділ: світа C2
7
 – 733–966; 

світа C2
6
 – 966–1104; 

світа C2
5
 – 1104–1275; 

світа C2
4
 – 1275–1324; 

світа C2
3
 – 1324–1633; 

світа C2
2
 – 1633–1820; 

світа C2
1
 – 1820–2100. 

нижній відділ, серпуховський ярус: 

                                               верхній під‘ярус – 2100–2527; 

   нижній під‘ярус – 2527–2865; 

візейський ярус, 

                       верхній під‘ярус – 2865–3040; 

нижній під‘ярус – 3040–3105; 

 докембрій – 3105–3212 

Керн свердловини представлений (м): 
 840–845 (C2

7
) – аргіліт глиноподібний блакитнувато-сірий із шарами (0,65–0,7 м) ва-

пняку і вапнякової брекчії; 

 1188–1196 (C2
5
) – аргіліт темно-сірий; 

 1464–1471 (C2
3
) – аргіліт сірий і темно-сірий, у верхній частині із прошарками і ша-

ром (0,6 м) пісковику світло-сірого тонкозернистого з глинистим цементом; 

 1556–1564 (C2
3
) – тонке перешарування аргіліту та алевроліту сірого, зрідка – піско-

вику світло-сірого тонкозернистого (0,1–0,3 м); 
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 1701–1708 (C2
3
) – аргіліт чорний вапнистий і мергель темно-сірий глинистий, зверху 

і знизу шари (до 0,7 м) вапняку глинистого темно-сірого афанітового; 

 2020–2028 (C2
1
) – шари (зверху): вапняку темно-сірого глинистого (0,25 м), аргіліту 

блакитно-сірого (1,2 м), пісковику світло-сірого тонко-дрібнозернистого (2,55 м); 

 2450–2458 (C1s2) – аргіліт чорний; 

 2482–2490 (C1s2) – аргіліт чорний із прошарками алевроліту темно-сірого (рис. 7.39), 

мацерали представлені колодетринітом (рис. 7.40);  

 2815–2823 (C1s2) – аргіліт чорний; 

 3056–3070 (C1v1) – перешарування (0,25–1,60 м) алевроліту темно-сірого до чорного 

вуглистого, мергелю чорного, аргіліту чорного до вуглистого сланцю, мацерали 

представлені коловітринітом (рис. 7.41), знизу шар (0,35 м) пісковику сірого, дрібно-

зернистого; 

 3110–3119 (Р€) – темно-сіра дрібнокристалічна інтрузивна порода, знизу гранітогнейс; 

 3200–3211 (Р€) – гранітогнейс. 

 

 
 

Рис. 7.39. Чорні аргіліти (керн св. Євгеніївська-4, інт. 2482–2490 м) 

 

  
 

Рис. 7.40. Колодетриніт. Аншліф 122 ЄВ 

 

Рис. 7.41. Коловітриніт з глобулярним пі-

ритом. Аншліф 124 ЄВ 
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За даними інтерпретації ГДС у розрізі свердловини виділено 213 пластів, із 

них 18 газонасичених, 5 слабогазонасичених, 13 невизначених, інші – водонос-

ні або щільні. Хороші колекторські властивості мають лише тонкозернисті піс-

ковики інт. 1464–1471 м (пористість 13,4–15,7 %, проникність 0,64–0,7510
–15

 

м
2
), але вони не мають ознак нафтогазоносності. Тонко-дрібнозернисті піскови-

ки інт. 2020–2028 м мають пористість 9,0–12,7 %, але їхня проникність дуже 

низька (до 0,0110
–15

 м
2
). Встановлено, що практично по всьому розрізу ниж-

нього і середнього карбону в інт. 1788,0–3094,4 м існують ознаки газоносності. 

Виділяються інтервали суцільної чи майже суцільної газоносності (м): 1788,0–

1797,0 (9 м), 1868,8–1920,8 (52 м), 2307,0–2315,0 (8 м), 2383,2–2388,8 (5,6 м), 

2892,4–2939,0 (46,6 м), 3040,0–3057,6 (17,6 м), 3087,6–3094,4 (6,8 м). Це свід-

чить про своєрідний "великооб‘ємний" характер газонасиченості цієї частини 

розрізу, тим більше, що його головна складова – аргіліти (що випливає з аналізу 

наявного керну) взагалі не випробувалася.  

Крім того, ознаки газоносності спостерігаються і в гранітоїдах кристаліч-

ного фундаменту, де в інт. 3107–3123 (16 м) встановлена зона розущільнення. 

Було проведено випробування зони розущільнення в інт. 3107–3123, 3136–3146, 

3189–3200 м, де отримано факел газу довжиною 2,5 м. 

За результатами комплексного аналізу особливостей розрізу св. Євгеніїв-

ська-4, її керну, лабораторно-аналітичних досліджень і переінтерпретації про-

мислово-геофізичних даних (рис. 7.42), виділені перспективні інтервали: 

 

 
 

Рис. 7.42. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Євгеніївська-4  
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 2450–2490 (C1s2) – товща аргілітів, Сорг. – 6,24 %, Rо – 1,26;   

 2520–2640 (C1s2) – товща аргілітів, характеристики порід не визначено; 

 2815–2823 (C1s2) – товща аргілітів ( 8 м), Сорг. – 5,90 %;   

 3056–3070 (C1v1) – перешарування ( 14 м), Сорг. – 3,19 %, ТОС – 1,26 %, Rо – 1,08; 

 3107–3123 (рCm) – зона розущільнення (16 м) в гранітогнейсах фундаменту. 

Свердловина Євгеніївська-6 глибиною 2750 м пройдена в межах периклі-

налі центрального склепіння з метою розвідки продуктивних горизонтів ниж-

нього карбону і протерозою. Вона розкрила такі стратиграфічні підрозділи: 
 крейда (K) – 150–543 м; 

 тріас (T) – 543–703 м; 

 верхній карбон (C3) – 703–749 м; 

 середній карбон, московський ярус (C2m) – 749–1234 м; 

 середній карбон, башкирський ярус (C2b) – 1234–1998 м; 

 нижній карбон, серпуховський ярус, верхній під‘ярус (C1s2) – 1998–2264 м; 

 нижній карбон, серпуховський ярус, нижній під‘ярус (C1s1) – 2264–2484 м; 

 нижній карбон, візейський ярус, верхній під‘ярус (C1v2) – 2484–2650 м; 

 нижній карбон, візейський ярус, нижній під‘ярус (C1v1) – 2650–2680 м; 

 докембрій (Р€) – 2680–2750 м. 

Керн свердловини 6 являє собою (інтервали в м): 
 1707–1715 (C2b) – перешарування аргілітів темно-сірих до чорних, мергелів сірих до 

темно-сірих, вапняків світло-сірих, пісковиків світло-сірих; 

 1784–1792 (C2b) – тонке перешарування пісковиків світло-сірих, тонкозернистих і 

чорних аргілітів, відмічаються дзеркала ковзання, прошарки і лінзи (до 2–3 см) ко-

ричневого залізистого доломіту; 

 1950–1958 (C2b) – пісковик світло-сірий, дрібнозернистий до середньозернистого, з 

листвуватими прошарками чорного слюдисто-вуглистого матеріалу;  

 2005–2012 (C1s2) – перешарування (0,6–1,4 м) пісковиків сірих, тонкозернистих, з 

листвуватими прошарками вуглисто-слюдистого матеріалу і аргілітів;  

 2042–2049 (C1s2) – перешарування пісковиків світло-сірих, тонкозернистих і чорних 

аргілітів – зр. 13 ЄВ;  

 2224–2232 (C1s2) – аргіліти темно-сірі до чорних (рис. 7.43); 

 2239–2247 (C1s2) – вапняк коричнювато-сірий, глинистий до мергелю; 

 2676–2684 (C1v1) – перешарування чорних аргілітів з численним рослинним детри-

том (рис. 7.44) і пісковиків світло-сірих, тонкозернистих до дрібнозернистих з рос-

линним детритом;   

 2684–2692 (C1v1) – аргіліт чорний, з тонкими прошарками пісковиків і мергелів; 

 2711–2712; 2742–2750 (Р€) – гранітогнейси сірі, світло-сірі, біотит-кварц-

плагіоклазові, інколи кварц-плагіоклаз-біотит-амфіболові. 

Відбивна здатність за вітринітом становить 1,05–1,25. За аналогією з розрі-

зом св. Євгеніївська-1, 4 у св. Євгеніївська-6 як перспективні можуть бути виді-

лені такі інтервали (м): 
 1707–1715 (C2b) – перешарування аргілітів темно-сірих до чорних, мергелів сірих до 

темно-сірих, вапняків світло-сірих, пісковиків світло-сірих; ТОС – 4,71 %; 

 2042–2049 (C1s2) – перешарування пісковиків світло-сірих, темно-зернистих і чорних 

аргілітів; ТОС – 2,98 %; 

 2676–2692 (C1v1) – перешарування чорних аргілітів з численним рослинним детри-

том і пісковиків світло-сірих, тонкозернистих до дрібнозернистих з рослинним дет-

ритом; ТОС – 3,90 %. 
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Рис. 7.43. Євгеніївська площа, С-1, інт. 

2224–2232 м, зр. 9 ЄВ – аргіліт темно-

сірий до чорного 

 

Рис. 7.44. Євгеніївська площа, С-6, інт. 

2676–2684 м, зр. 14 ЄВ – аргіліт темно-

сірий до чорного з рослинним детритом 

 

Свердловина Євгеніївська-7 глибиною 2788 м закладена в межах східної 

перикліналі центрального склепіння структури з метою розвідки та розширення 

контурів продуктивності виявлених покладів. Вибій розташований в породах 

кристалічного фундаменту, представленого гранітогнейсом червоним, біотит-

кварц-польовошпатовим. 

За результатами ГДС виділено газонасичені та можливо газонасичені плас-

ти в інтервалах (м): 2245–2247, 2224–2229, 2134–2140, 2169,6–2196,0, 1655–

1659, 1649,6–1654,0, 1496,0–1500,8, 1124,0–1126,4, 1060–1066, 1016–1020. Ці 

інтервали керном не охарактеризовані. За результатами випробування непро-

мисловий приплив газу отримано з інтервалів: 2190–2196 (C1s, С-6); 2134–2140 

(C1s, С-4) ; 2070–2074, 2085–2088 (C1s, С-4).   

За аналогією з розрізом св. Євгеніївська-1, 4, 6 у св. Євгеніївська-7 як пер-

спективні можуть бути виділені такі інтервали (м): 
 2070–2088 (C1s, С-4), де отримано непромисловий приплив газу;   

 2134–2196 (C1s, С-4, С-6), де отримано непромисловий приплив газу. 

Свердловина Євгеніївська-8 глибиною 2900 м пройдена в межах західної 

перикліналі однойменної структури.  Вибій розташований в породах кристаліч-

ного фундаменту. За даними ГДС у розрізі свердловини виділено п‘ять газона-

сичених пластів (м): 2346–2349, 2349–2352, 2555,4–2563,4, 2566,0–2572,6, 

2573,6–2578,0, жоден з яких не охарактеризований керном, а також 11 слабога-

зонасичених горизонтів, три з яких охарактеризовані керном і 12 пластів з не-

визначеним характером насиченості. Випробування інтервалів (м): 2661–2900 

(Р€), 2638–2620 (Р€), 2607–2598 (зона вивітрювання, Р€), 2573–2555 позитивних 

результатів не дало. 

Керн свердловини представлений (інтервали в м): 
 1112–1120 (C2

5
 чи C2m) – аргіліт чорний, вуглистий;  

 1349–1357 (C2
4
) – пісковик світло-сірий, тонкозернистий з листвуватими прошарка-

ми вуглисто-слюдисто-глинистого матеріалу; зверху шар (0,3 м) вапняку сірого, 

глинистого, дрібнокристалічного;  

 1357–1365 (C2
4
) – перешарування темно-сірих аргілітів і зеленувато-сірих алевролітів; 
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 1635–1642 (C2
2
) – аргіліт темно-сірий до чорного; 

 1658–1666 (C2
2
) – зверху вапняк світло-жовтий, дрібнокристалічний, який підстеля-

ється аргілітами зеленувато-сірими, знизу пісковик сірий, дрібнозернистий;  

 1687–1695 (C2
2
) – перешарування чорних аргілітів і сірих алевролітів; 

 1730–1738 (C2
1
) – вапняк коричнювато-сірий, доломітистий, до доломіту світло-

сірого; 

 1761–1769 (C2
1
) – вапняк сірий до світло- і темно-сірого, глинистий до мергелю, у 

середині горизонту – шар (понад 1,67 м) аргіліту чорного вапнистого (рис. 7.45);  

 1943–1951 (C1
5
) – вапняк сірий, темно-сірий, глинистий; 

 1951–1957 (C1
5
) – зверху аргіліт темно-сірий до чорного, знизу вапняк темно-сірий; 

 1982–1987 (C1s2) – перешарування чорного аргіліту і сірого алевроліту; 

 2232–2239 (C1s2) – аргіліт чорний; 

 2308–2316 (C1s2) – аргіліт чорний, зрідка з вуглефікованим детритом із прошарками 

алевролітів темно-сірих до чорних;  

 2316–2324 (C1s2) – аргіліти та алевроліти темно-сірі до чорних; 

 2602–2612; 2670–2674 (Р€) – гранітогнейси червоні та строкатокольорові, біотит-

кварц-плагіоклаз-мікроклінові. 

 

 
 

Рис. 7.45. Євгеніївська площа, С-8, інт. 1761–1769 м, зр. 16 ЄВ – аргіліт чорний 

 

За результатами комплексного аналізу, включаючи вивчення керна і переі-

нтерпретацію ГДС (рис. 7.46), перспективним у св. Євгеніївська-8 можна вва-

жати інт. 2224–2358 (С1s2), складений чорними аргілітами із прошарками алев-

ролітів, де виділяється ряд газонасичених пластів, ТОС – 8,76 %, Ro – 1,30. Інт. 

1112–1120 і 1761–1769 м, де встановлені високий вміст ТОС 2,60-5,73 % і Сорг. 

(до 14,42 %) не можуть вважатися перспективними з урахуванням недостатньо-

го ступеня термальної переробки (Ro – 0,84–0,86). 

Свердловина Євгеніївська-9 глибиною 2920 м пройдена в центральному 

склепінні структури з метою підтвердження газоносності відкладів середнього 

карбону. Вибій розташований в породах кристалічного фундаменту. На інтер-

валі 925–2242 м керн складений (м): 
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Рис. 7.46. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Євгеніївська-8  

 

 925–933 (С2
6
) – вапняк світло-коричнювато-сірий 

 1105,5–1113,5 (С2
3
) – аргіліт глиноподібний сірий до темно-сірого; 

 1354–1362 (С2
3
) – аргіліт глиноподібний темно-сірий до чорного; 

 1640–1648 (С2
2
) – пісковик сірий тонкозернистий із прошарками (1–3 см) аргіліту і 

алевроліту; 

 1735–1743 (С2
1
) – пісковик сірий дрібнозернистий з вапняно-глинистим цементом; 

зверху вапняк темно-коричнюватий (0,35 м), знизу аргіліт темно-сірий, чорний;  

 1925–1933 (С2
1
) – алевроліт світло-сірий з вапняно-глинистим цементом, знизу про-

шарок (0,2 м) вапняку; 

 2234–2242 (C1s1) – аргіліт темно-сірий; зверху алевроліт темно-сірий із прошарками 

(до 1–2 см) пісковику. 

За матеріалами ГДС газонасичені та слабогазонасичені пласти виділено в 

інтервалах (м): 1114,0–1118,0 (Б-1); 1363,6–1371,0 (Б-4); 1649,6–1654,0 (Б-9); 

1655,2–1658,4; 1678,0–1683,2; 1730,0–1739,2 (Б-10); 1758,0–1765,6. При випро-
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буванні в інт. 1660–1650 (Б-9) отримано приплив газу з дебітом 49,3 тис. 

м
3
/добу на 6,1 мм отворі штуцера.  

За аналогією із св. Євгеніївська-1–4, 6, 8 у св. Євгеніївська-9 перспектив-

ним можна вважити інт. від 2234 м і нижче, складений чорними аргілітами сер-

пуховського ярусу.    

Свердловина Євгеніївська-10 глибиною 2700 м пробурена в межах півден-

но-західного крила структури, проектний горизонт – C1s2, фактичний – породи 

кристалічного фундаменту. Керн представлений (м): 
 1835–1851 (С2

2
, Б-9) – аргіліт глиноподібний із прошарками і шаром (0,45 м) вапняку 

світло-сірого; 

 1862–1876 (С2
2
, Б-9

1
) – шари (зверху): мергелю темно-сірого до чорного (2,4 м); піс-

ковику сірого дрібно-тонкозернистого з глинистим і вапняково-глинистим цемен-

том, із запахом ВВ на свіжому відколі, забарвлює хлороформну витяжку (4,6 м);  

 1953–1969 (С2
1
, Б-10) – зверху пісковик світло-сірий дрібнозернистий, з глинисто-

вапняковим і вапняково-глинистим цементом (6 м), знизу вапняк темно-сірий глини-

стий афанітовий; 

 2139–2147 (С2
1
, Б-13) – аргіліт темно-сірий із шарами (0,35–0,48 м) вапняку темно-

сірого глинистого афанітового; 

 2147–2154 (С2
1
, Б-13) – пісковик сірий тонко-дрібнозернистий, з глинистим цемен-

том, з прошарками алевроліту і аргіліту; 

 2355–2370 (C1s2, C-5
1
) – вапняк світло- і темно-сірий, зверху мергель сірий (0,7 м); 

 2434–2450 (C1s2, C-6) – аргіліт чорний до чорного сланцю; 

 2452–2459 (C1s2, C-6) – пісковик сірий тонко-дрібнозернистий з глинистим цементом 

з тонкими прошарками і шаром (0,9 м) алевроліту;  

 2588–2596 (C1s2, C-8) – пісковик світло-сірий дрібно-тонкозернистий, слабо забарв-

лює хлороформну витяжку; 

 2596–2604 (C1s2, C-8) – аргіліт чорний, алевритистий;  

 2642–2658 (C1s2, C-9) – аргіліт чорний, з прошарками алевроліту. 

В розрізі свердловини виділено 8 газонасичених інтервалів, але при випро-

буванні всі вони виявилися або "сухими", або водоносними (м): 2160–2167 (Б-

13); 2176–2185 (С-3); 2299–2312 (С-5); 2356–2361 (С-5
1
); 2453–2457 (С-6); 

2548–2554 (С-7
1
); 2590–2593 (С-8); 2615–2623 (С-8

1
). За аналогією із св. Євгені-

ївська-1–4, 6, 8, 9 у св. Євгеніївська-10 перспективним можна вважити інт. 

2596–2658 м, складений чорними аргілітами серпуховського ярусу.    

Свердловина Євгеніївська-14 глибиною 3403 м пробурена в 650 м на пів-

день від св. № 4 з метою розширення контурів газоносності продуктивних гори-

зонтів середнього і нижнього карбону та з‘ясувань перспективності газоноснос-

ті порід фундаменту. Керн представлений (м): 
 802–810 (C2

7
) – аргіліт глиноподібний блакитно-голубувато-сірий, іноді з тонкими 

(1–2 см) прошарками тонкозернистого пісковику; 

 1020–1028 (C2
6
) – аргіліт темно-сірий до сланцю; 

 1206–1222 (C2
5
, M-6) – аргіліт темно-сірий та блакитнувато-зеленувато-сірий, з тон-

кими прошарками пісковику, знизу – алевроліт (6,8 м); 

 1521.5–1537 (C2
3
) – алевроліт сірий глинистий, з тонкими прошарками аргіліту і ша-

ром (1,1 м) вапняку сірого, темно-сірого; 

 1945–1960 (C2
1
, Б-10) – тонке перешарування алевроліту темно-сірого і пісковику сі-

рого тонко-дрібнозернистого; 



160 
 

 1
6

0
 

 2138–2146 (C1
5
) – перешарування (0,10–0,95 м) алевроліту темно-сірого та аргіліту 

глиноподібного темно-сірого до чорного, з рідкісними прошарками (0,15–0,40 м) ва-

пняку темно-сірого глинистого афанітового і пісковику сірого тонкозернистого; 

 2176–2196 (C1s2, C-3) – пісковик сірий тонкозернистий, з глинистим і карбонатно-

глинистим цементом із прошарками і шарами (до 0,20–0,65 м) вапняку темно-сірого 

глинистого доломітового, алевроліту темно-сірого глинистого, аргіліту чорного; 

 2376–2384 (C1s2, C-5) – аргіліт чорний, вуглистий вапнистий, з дрібними включен-

нями піриту;  

 2457–2463 (C1s2, C-6) – шари (зверху): алевроліту темно-сірого (1,2 м), пісковику сі-

рого тонкозернистого (0,3 м), доломітової брекчії на глинистому цементі (0,5 м), піс-

ковику сірого тонкозернистого (2,5 м). 

За даними ГДС у розрізі свердловини виявлено один газонасичений пласт 

пісковику (2710–2712 м, C1s2), один пласт з невизначеною характеристикою, 71 

водоносний та водонасичений, 68 ущільнених пластів. 

За аналогією із св. Євгеніївська-1–4, 6, 8–10 у св. Євгеніївська-14 перспек-

тивним можна вважити інт. 2376–2384 м, складений чорними аргілітами серпу-

ховського ярусу.  

Свердловина Євгеніївська-20 глибиною 1210 м пробурена з метою оцінки 

перспектив газоносності відкладів московського ярусу центрального блока Єв-

геніївської структури. У процесі буріння виявлено ознаки нафти в інт. 780–1132 

м. Свердловиною розкрито такі стратиграфічні одиниці (м): 
 тріас – 526–635; 

 карбон: верхній відділ, ісаївська світа – 635–666; 

середній відділ, московський ярус: горлівська світа – 666–860; 

алмазна світа – 860–992; 

каменська світа – 992–1150; 

башкирський ярус, несвітаївська світа – 1150–1210.   

За результатами ГДС у розрізі св. Євгеніївська-20 виділено 17 водоносних і 

водонасичених пластів, 4 ущільнені пласти.  

У тріасових відкладах, представлених глинисто-алевролітовими породами, 

виділено два пласти-колектори, представлені пісковиками, віднесеними до во-

доносних. У верхньокам‘яновугільних відкладах, складених аргілітами із про-

шарками алевролітів, пластів-колекторів не виявлено. У московському ярусі се-

реднього карбону колектори зазвичай приурочені до шарів (від 2–3 до 10 м) пі-

сковиків, але всі вони водоносні. Певним винятком є пласти пісковиків в інт. 

1048–1052 і 1109–1113 м, віднесених до водоносних з достатньо високим вміс-

том розчиненого газу (до 30–35 %). 

Керн свердловини в інт. 780–1117 представлений (м): 
 780–788 – аргіліт сірий, темно-сірий, зеленувато-сірий, із шарами вапняку світло-

зеленувато-сірого (0,1) і пісковику світло-сірого різнозернистого (0,65); 

 924–932 – зверху аргіліт (3,75), знизу пісковик світло-сірий тонко-дрібнозернистий з 

глинистим цементом (1,25); 

 1010–1026 – аргіліт темно-сірий, із прошарками (2–3 см) вуглистої речовини, місця-

ми піритизований; знизу шар вапняку світло-сірого (0,5 м); 

1101–1117 – аргіліт темно-зеленувато-сірий до чорних сланців, іноді з піритизованим 

вуглистим детритом, із прошарками мергелю темно-сірого (рис. 7.47).  

За результатом комплексного аналізу розрізу свердловини, вивчення кер-
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ну, лабораторно-аналітичних досліджень, переінтерпретації даних ГДС (рис. 

7.48) виділено перспективний інт. 992–1210 (C2m–C2b) – товща аргілітів (218 

м), Сорг. – 4,21–4,85 %; Ro – 2,4. 

 

 
 

Рис. 7.47. Чорні сланці (керн св. Євгеніївська-20, інт. 1101–1117 м) 

 

 
 

Рис. 7.48. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Євгеніївська-20 
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 Свердловина Євгеніївська-25 глибиною 1200 м пробурена  з метою розширен-

ня контурів газоносності горизонтів М-7, М-6н (рис. 7.49, 7.50). За результата-

ми ГДС до колекторів належать пісковики московського ярусу середнього кар-

бону горизонтів М-6н (1089–1097 м) і М-7 (1144–1152 м). В інт. 1089–1092 і 

1148–1151 м отримано промисловий приплив газу з дебітом 22 тис. м
3
/добу. 

Керн свердловини в інт. 1020–1160 м представлений відкладами московського 

ярусу (м): 
 1020–1036 – аргіліт сірий, із прошарками глинистих алевролітів і шарами (до 0,3 м) 

вапняків світло-сірих і мергелів темно-сірих; 

 1081–1097 – чергування шарів (2,0–4,6 м) алевролітів зеленувато-сірих глинистих, 

аргілітів зеленувато-сірих і пісковиків світло-сірих дрібно-середньозернистих; 

 1144–1160 – аргіліти сірі до темно-сірих, із шаром (0,5 м) пісковику світло-сірого 

дрібнозернистого. 

 

 
 

Рис. 7.49. Структурна карта покрівлі фундаменту Євгеніївського родовища (за матеріа-

лами ДК «Укргазвидобування», 2005 р.) 

 

Свердловина Євгеніївська-28 глибиною 1200 м пробурена з метою розши-

рення контуру запасів газу в межах південно-східного склепіння Євгеніївської 

структури. В інт. 1002–1126 м керн свердловини представлений відкладами мо-

сковського (1002–1094) і башкирського (1118–1126) ярусів (м): 
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Рис. 7.50. Структурна карта покрівлі горизонту М-7 Євгеніївського родовища (за мате-

ріалами ДК «Укргазвидобування», 2005 р.) 

 

 1002–1010 – перешарування пісковиків світло-сірих тонкозернистих і вапняків кори-

чнювато-сірих (переважають); 

 1010–1018 – шари (2,25 м) пісковику сірого до світло-сірого тонкозернистого (звер-

ху) і аргіліту темно-сірого (знизу); 

 1046–1054 – пісковик світло-зеленувато-сірий дрібнозернистий, з тонкими (до 10 см) 

прошарками світло-бежевого вапняку; 

 1086–1094 – аргіліти сірі, зеленувато-сірі, у середній частині інтервалу шар (1,5 м) 

пісковику світло-сірого дрібно-тонкозернистого з вапняно-глинистим цементом; 

 1118–1126 – аргіліти темно-сірі до чорних, із шаром (0,8 м) пісковику світло-

зеленувато-сірого дрібно-тонкозернистого.   

За результатами комплексного аналізу розрізу свердловини, керну, лабора-

торно-аналітичних досліджень інтервал 1086–1126 (40 м) московських і баш-

кірських відкладів може вважатися перспективним. Він складений переважно 

аргілітами і алевролітами з прошарками мергелів і пісковиків, для яких харак-

терна мікрошарувата текстура, мікротріщинуватість, присутність рослинного 

детриту, скупчень глобулярного піриту і піритизованого вітриніту, галеніт-

халькопірит-карбонатних гнізд, бітумінозної речовини (рис. 7.51–7.56). Породи 

вміщують достатню кількість ОР (ТОС – 1,45–4,41 %) і характеризуються задо-

вільним ступенем термальної переробки (Ro – 0,84–1,49). 
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Рис. 7.51. Мікрошарувата текстура і рос-

линний детрит у шліфі 8 ЄВ (4) 

 

 

Рис. 7.52. Скупчення глобулярного піри-

ту у шліфі 16 ЄВ (25) 

 

 
Рис. 7.53. Мікротріщинки у шліфі 13 ЄВ 

(4) 

Рис. 7.54. Піритизований вітриніт в алев-

роліті (аншліф 10 ЄВ) 

 

  
 

Рис. 7.55. Галеніт-хількопірит-карбонатне 

гніздо в алевроліті (аншліф 10 ЄВ) 

 

Рис. 7.56. Пірит псевдоморфно заміщує 

стінки форамініфери, пустоти в якій ви-

повнені бітумом (аншліф 12 ЄВ) 

 

Розвідувальна свердловина Дружелюбівська-104 глибиною 3160 м пробу-

рена на Дружелюбівському родовищі з метою розвідки продуктивних горизон-

тів карбону. Вибій свердловини розташований у відкладах серпуховського яру-

су нижнього карбону. Свердловиною розкриті утворення мезокайнозою, верх-

нього, середнього і нижнього карбону. За даними інтерпретації ГДС у розрізі 
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свердловини виділено 8 газоносних (3 –  у відкладах московського ярусу, 5 – 

башкирського), 1 нафтогазоносний (башкирський ярус), 7 газонасичених (3 – у 

відкладах башкирського ярусу, 4 – серпуховського). 

Відклади серпуховського ярусу представлені аргілітами і алевро-

аргілітами з колотеленітом і вітродетринітом (рис. 7.57, 7.58). 

 

  
 

Рис. 7.57. Колотелініт. Аншліф 142 ДЖ 
 

Рис. 7.58. Вітродетриніт. Аншліф 142 ДЖ 
 

За комплексним аналізом розрізу свердловини, керну, результатів ГДС та 

їх переінтерпретації (рис. 7.59), лабораторно-аналітичних досліджень у нижній 

частині розрізу св. Дружелюбівська-104 виділено перспективний інтервал: 
 2852–3090 (C1s) – товща аргілітів (238 м); Сорг. – 5,33–7,20 %; ТОС – 2,80–4,42 %; Ro 

– 1,21–1,30. 

Таким чином, у розрізі Євгеніївської площі виділено шість перспективних 

горизонтів: 
 C2m–C2b – шар аргілітів товщиною 218 м, яка розкрита на глибині 992–1210 м св. 

Євгеніївська-20; основні показники: Сорг. – 4,21–4,86 %; Rо – 2,40;  

 C1s
2
 – шар чорних сланців і аргілітів товщиною 40–238 м, розкритий на глибині 1852–

3090 м св. Євгеніївська-1, 4, 7, 8, Дружелюбівська-104; основні показники: Сорг. – 4,43–

7,20  %; Rо – 0,92–1,49; при випробуванні св. Євгеніївська-7 з інт. 2134–2196 м отри-

мано непромисловий приплив газу;  

 C1s
1
 – шар аргілітів товщиною 120 м, яка розкрита на глибині 2520–2640 м св. Євге-

ніївська-4; основні показники: Сорг. – 2,20  %; 

 C1v
2
– шар аргілітів товщиною 145 м, яка розкрита на глибині 2370–2515 м св. Євге-

ніївська-1; основні показники: Сорг. – 1,80–2,40 %; 

 C1v
1
 – шар чорних сланців і аргілітів товщиною  14–90 м, яка розкрита на глибині 

2600–3072 м св. Євгеніївська-1, 4, 6; основні показники: ТОС – 1,26–3,90 %; Сорг. – 

3,19–8,18 %; Rо – 1,02–1089; 

 рCm – зона тріщинуватості в гранітогнейсах товщиною 193 м, яка розкрита на гли-

бині 3107–3200 м св. Євгеніївська-4; при випробуванні інт. 3107–3123, 3136–3146, 

3189–3200 м (зона розущільнення кристалічного фундаменту) було отримано факел 

газу довжиною 2,5 м. 
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Рис. 7.59. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Дружелюбівська-104  

 

Ржавецька площа приурочена до північної прибортової частини ДДЗ. Тут 

вивчено розріз свердловин Ржавецька-1. 

Свердловиною Ржавецька-1 розкрито такий розріз (м): 
 четвертинні, неогенові й палеогенові відклади – 0–345; 

 верхня крейда – 345–840; 

 нижня крейда – 840–880; 

 верхня юра – 880–1188; 

 середня юра – 1188–1397; 

 тріас – 1397–1624; 

 нижня перм – 1624–1683; 

 верхній карбон – 1683–2334; 

 середній карбон: московський ярус – 2334–2751;  

                                 башкирський ярус – 2751–3191; 
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 нижній карбон: серпуховський ярус – 3191–3759; 

                                   верхньовізейський під‘ярус – 3759–3967; 

                                   нижньовізейській під‘ярус – 3967,0–4013,6; 

 докембрій – 4013,6–4033. 

Керном охарактеризовані такі інтервали розрізу (м): 
 3204–3216 – аргіліти чорні (переважають) у тонкому перешаруванні із сірими алев-

ролітами, з поодинокими прошарками (30–35 см) вапняків долімітизованих сірих і 

пісковиків сірих слабопористих;  

 3280–3288 – аргіліти сірі із прошарками (до 10 см) чорних аргілітів; 

 3288–3289 – доломіт вапняковий світло-сірий і сірий міцний прихованокристалічний; 

 3289–3290 – вапняк світло-сірий, жовтуватий масивний міцний; 

 3340–3358 – пісковики світло-сірі дрібно-середньозернисті кварцові, із прошарками 

(10–50 см) аргілітів чорних; знизу шар (0,35 м) доломітів сірувато-білих, буруватих 

нерівномірно-зернистих масивних щільних; 

 3358–3360 – аргіліти чорні; 

 3595–3606,5 – аргіліти чорні, з тонкими прошарками (2–4 см, зрідка до 10–15 см) пі-

сковиків сірих, середньозернистих; 

 3883–3887 – чорні аргіліти із прошарками мергелів (зр. РЖ 6 – 3883, РЖ 5 – 3887) 

(рис. 7.60, 7.61);  

 3887–3890,5 – чорні аргіліти; 

 3890,5–3892 – перешарування чорних і сірих аргілітів (рис. 7.62); 

 3892–3894,2 – чорні аргіліти; 

 3894,2–3897,5 – вапняки сірі; 

 3897,5–3898 – перешарування кременів і чорних аргілітів; 

 3955–3962 – вапняки коричнювато-сірі крупнокристалічні масивні міцні, із прошар-

ками доломітизованого вапняку, тонкими (до 1 мм) прошарками аргілітів; 

 4010–4013,6 – пісковик світло-сірий кварцовий крупнозернистий щільний масивний; 

 4013,6–4014,7 – брекчія дрібноуламкова з уламками кварцу; 

 4014,7–4020,5 – граніт сірий до темно-сірого масивний, складений кварцом (до 50–

70 %), польовими шпатами (35–40 %), темноколірними мінералами (менше 5 %), 

присутня вертикальна і горизонтальна тріщинуватість.   

 

  
 

Рис. 7.60. Чорні аргіліти із прошарками 

мергелів. Інтервал 3883–3887 м 

 

Рис. 7.61. Чорні аргіліти із прошарками 

мергелів. Інтервал 3883–3887 м 
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Рис. 7.62. Перешарування чорних і сірих аргілітів. Інтервал 3890,5–3892,0 м 

 

В розрізі св. Ржавецька-1 виділено ряд потенційно продуктивних  інтерва-

лів, складених породами (сланці, чорні сланці, аргіліти), параметри яких відпо-

відають показникам порід відомих газоносних сланцевих басейнів світу (гли-

бина залягання – до 4,0 км, товщина  ≥ 30 м, Сорг. ≥ 1,0 %, ТОС ≥ 1 %, Rо 0,8–3,0) 

(табл. 7.5). У цілому, розріз св. Ржавецька-1 за параметрами потенційно проду-

ктивних горизонтів виглядає одним з найбільш привабливих з вивчених розрі-

зів ДДЗ відносно сланцевої газоносності.  

 
Табл. 7.5. Параметри потенційно продуктивних горизонтів св. Ржавецька-1 

Вік Інтервал, м Товщи-

на, м 

Склад ТОС, % * Сорг., % Густина 

кг/м
3
,  

Порис-

тість, % 

C1s 3204–3216  12 Аргіліти 2,72 4,16 4,42 2585 2,8 

― 3280–3288 8 Аргіліти 3,14 5,46 5,26 2672 1,3 

― 3358–3360 2 Аргіліти 3,73 - 6,01 3269 0,6 

― 3595,0–3606,5 11,5 Аргіліти 4,26–5,49 6,37–7,82 4,49–7,27 2501–2567 3,4–4,5 

C1v2 3883–3894,2 11,2 Аргіліти 3,68 6,20 5,63 2846 1,1 

* – вміст газових компонентів (H2 + N2 + CO + CH4 + CO2 + H2O) за даними газово-

пірохроматографічного аналізу 

 

Куличихінська площа розміщена в центральній частині північної прибор-

тової зони ДДЗ, де відомо однойменне нафто газоконденсатне (НГК) родовище.  

Куличихінське нафтогазоконденсатне родовище приурочене до приштоко-

вої геміантикліналі розміром 3,5 х 2,5 км (у межах ізогіпси -4100), розділеної 

скидами на ряд блоків. Поклади пластові й масивно-пластові тектонічно екра-

новані, приурочені переважно до пластів пісковикових колекторів візейського, 

рідше турнейського віку. Вивчено розріз свердловини Куличихинська-30.  

Керн з свердловини являє собою (інтервал відбору, м): 
 2873 – аргіліт чорний, вуглефікований (рис. 7.63); 

 2996–3001 – аргіліт чорний, вуглефікований (рис. 7.64); 
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 3030–3040 – вапняк темно-сірий, вуглефікований, мікро-тонкозернистий, глинистий, 

із прошарками (до 5–30 см) аргіліту чорного, вапняного, вуглефікованого; 

 3070–3080 – зверху алевроліт темно-сірий, вуглефікований, шаруватий, із прошар-

ками (до 5 см) аргілітів; знизу пісковик світло-сірий, дрібнозернистий до гравелис-

того, із прошарками (до 10 см) аргіліту чорного, вуглефікованого; 

 3097–3107 – грубе перешарування (1–5 м) алевролітів темно-сірих вуглефікованих 

(рис. 7.65, 7.66) і пісковиків світло-сірих дрібнозернистих; 

 3165–3175 – алевроліт темно-сірий, вуглефікований, інтенсивно піритизований (рис. 

7.67), у нижній частині горизонту – пісковик світло-сірий до гравеліту; 

 3290–3300 – надсольова брекчія чорна бітумінозна; 

 3315–3325 – сіль прозора сіра із включеннями бітумінозних уламків порід. 

 

  
 

Рис. 7.63. Куличихінська площа, С-30, 

глибина 2873 м, зр. 26 КУ – аргіліт чорний, 

вуглефікований 

 

Рис. 7.64. Куличихінська площа, С-30, інт. 

2996–3001 м, зр. 27 КУ – аргіліт чорний, 

вуглефікований 

  

  
 

Рис. 7.65. Куличихінська площа, С-30, 

інт. 3097–3107 м, зр. 28 КУ – аргіліт тем-

но-сірий, вуглефікований 

 

Рис. 7.66. Рослинний детрит у шліфі 28 КУ 

(4) 
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Рис. 7.67. Куличихінська площа, С-30, інт. 3165–3175 м, зр. 30 КУ – алевроліт темно-

сірий, вуглефікований, інтенсивно піритизований 

 

У розрізі свердловини виділяється ряд інтервалів розвитку чорносланцевих 

товщ нижнього карбону (турне-візе): (2873–3001, 3070–3175 м), а також надсо-

льових брекчій (3290–3300 м) з високим вмістом ОР (ТОС за керном 2,37–8,17 

%) і Сорг. (до 6,05 %), однак ступінь термальної переробки порід занадто низь-

кий (Rо = 0,50–0,95), щоб рекомендувати подальше вивчення цієї території.   

Юліївська площа і однойменне нафтогазоконденсатне родовище розмі-

щено у межах перехідної зони від осьової частини ДДЗ до її північно-східного 

борту. Родовище приурочено до низки невеликих брахіантикліналей і тектоніч-

них блоків, які протягуються в субширотному напрямку вздовж скиду ампліту-

дою 100–200 м (Мерчиківська, Юліївська, Допропільська, Золочівська та Кара-

ванівська структури). Площа родовища 12,2 х 2,0 км. Промислові скупчення ву-

глеводнів виявлені в породах кристалічного фундаменту (горизонти РЄ-I, РЄ-

II), відкладах візейського (В-16, В-19, В-20, В-21, В-25, В-26) і серпуховського 

(С-6, С-5) ярусів. Крім того, було отримано припливи нафти з горизонтів С-4 

серпуховського та М-4 і М-5 московського ярусів. Колекторами є пісковики з 

високими ємнісно-фільтраційними властивостями, а в породах докембрію – 

тріщинуваті зони вивітрювання магматичних і метаморфічних порід, які утво-

рюють масивні пастки.  

На основі вивчення керну свердловини Юліївська-34 з інт. 3088–3096 м, 

складеного чорними сланцями візе (рис. 7.68, 7.69), встановлена незначна перс-

пективність площі для пошуків покладів сланцевого газу у зв‘язку з низьким 

ступенем термального перетворення порід (Rо = 0,91). 
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Рис. 7.68. Юліївська площа, С-34, інтервал 

3088–3096 м, зр. 37 ЮЛ – чорний сланець 

 

Рис. 7.69. Рослинний детрит у шліфі 37 

ЮЛ (10) 

 

Західно-Шебелинська площа розміщена в межах осьової частини ДДЗ, на 

західних флангах Шебелинського газоконденсатного родовища, в Машівсько-

Шебелинському газоносному районі. За запасами вуглеводнів це найбільше ро-

довище з виявлених у ДДЗ за весь час її вивчення. Шебелинське підняття вияв-

лено 1947 р. при проведенні геологічної зйомки. У 1948–1949 рр. воно детально 

вивчалося структурно-пошуковим бурінням у відкладах мезозою. У 1949 р. на 

площі починається пошукове буріння. У 1950 р. св. № 1 (інт. 1463–1484 м) ви-

явлена промислова газоносність пермі. Пошуки і розвідка газових покладів 

проводилися з 1949 до 1956 р. За цей час пробурено 37 пошукових і розвідува-

льних і 3 експлуатаційні свердловини, якими розкрито розріз порід від четвер-

тинних до кам‘яновугільних. У результаті робіт доведена промислова газонос-

ність відкладів микитівської, картамиської та араукаритової світ. 

Структура є асиметричною брахіантикліналлю північно-західного простя-

гання. Її південно-західне крило круте (38°), північно-східне – пологе (15°). Ро-

зміри по покрівлі картамиської світи в контурі газоносності 29,0 × 10,5 км, амп-

літуда понад 1000 м. Підняття ускладнено скидовими порушеннями. На родо-

вищі вперше в ДДЗ був виявлений унікальний масивно-пластовий склепінний 

поклад висотою 1180 м. Його становлять ПГ А-5 (микитівська світа) і А-6–А-8 

(картамиська) пермі та Г-5–Г-13 (араукаритова) верхнього карбону. За розміра-

ми, запасами і геологічною будовою це одне з унікальних родовищ у світі. Його 

відкриття (разом з Радченківським газонафтовим родовищем) започаткувало 

для регіону нову епоху пошукових робіт, у результаті яких було відкрито перс-

пективну територію від кордону з Білоруссю до Ростовської області Росії. 

У промислову розробку родовище введено в 1956 р. Поклад був розділе-

ний на три експлуатаційні об'єкти (зверху): у микитівській, картамиській та 

араукаритовій світах. Початкові дебіти свердловин становили 500–536 тис. 

м
3
/добу. Буріння експлуатаційних свердловин продовжувалося до 1979 р., що 

забезпечувало порівняно високі темпи розробки родовища і високу поточну га-

зовіддачу пластів. Усього пробурено понад 600 свердловин. 
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Експлуатаційний фонд налічує більше 500 свердловин. Сумарний видобу-

ток газу досяг 569,8 млрд м
3
, чи 88,0 % підрахованих (650 млрд м

3
) запасів. Су-

марний видобуток конденсату порівняно низький (1555 тис. т), що пояснюється 

великими втратами на перших стадіях розробки. Пластовий тиск за період ви-

лучення газу зменшився від 24,2 до 3,5 МПа. У складі природних газів перева-

жає метан – близько 94 %. Вміст етану 3,8–4,5 %, пропану – 0,8–0,9 %, бутану – 

до 1 %. У незначній кількості присутні вуглекислий газ, азот і гелій. 

Історію розробки родовища можна розділити на три періоди: 1) 1956–1967 

рр. – період інтенсивного розбурювання площі експлуатаційними свердловина-

ми (30–35 свердловин на рік) і зростаючого видобутку газу; 2) 1968–1971 рр. – 

нарощування експлуатаційного фонду свердловин і постійний видобуток газу 

на рівні 20,8–33,2 млрд м
3
/рік; 3) з 1971 р. – зниження видобутку газу. 

Експлуатаційні свердловини родовища характеризуються високою продук-

тивністю. Багато з них дали до 5–6 млрд м
3
 газу, а в середньому по родовищу на 

1 свердловину припадає близько 930 млн м
3
. Їхня висока продуктивність зумов-

лена розкриттям великих інтервалів продуктивних пластів і високими депресі-

ями. Характерною особливістю розробки родовища є також збільшення з часом 

відбору газу на одиницю зниження пластового тиску. Якщо в початковий пері-

од (1956–1971) відбір газу на 1 МПа зниження тиску становив у середньому 

22,6 млрд м
3
, то в 1972–1988 рр. він збільшився до 35,9 млрд м

3
, а на останньо-

му етапі досяг 158,4 млрд м
3
. Така закономірність пояснюється в основному по-

ступовим збільшенням дренованих запасів газу (величина яких перевищує 700 

млрд м
3
 та є значно більшою, ніж початкові розвідані запаси) за рахунок залу-

чення до експлуатації пластів з низькими ємнісно-фільтраційними властивос-

тями після зниження тиску в єдиному масивно-пластовому резервуарі. Геологі-

чні умови родовища, низький темп просування пластових вод у поклади в про-

цесі його розробки сприяли досягненню високої кінцевої газовіддачі пластів, 

(не нижче 95 %).  

З метою нарощування запасів на західному продовженні антиклінальної 

структури у 90-і рр. XX ст. були пробурені пошукові св. № 701 і 702.  

Пошукова свердловина № 702 глибиною 5770 м розміщена в осьовій зоні 

витягнутої на захід – північний захід брахіантикліналі, у 14 км західніше її 

склепінної частини. Вона пробурена в межах Півдненношебелинської зони сти-

снення з метою оцінки нафтогазоносності вторинних нафтогазових резервуарів 

з дилатансогенними колекторами, які стратиграфічно збігаються з продуктив-

ними горизонтами М-5–М-7 московського ярусу і нижче залеглими горизонта-

ми башкирського ярусу середнього карбону. Свердловиною розкрито такі стра-

тиграфічні підрозділи: 
 кайнозой (KZ) – 0–92 м; 

 крейда (K) – 92–398 м; 

 юра (J) – 398–1015 м; 

 тріас (T) – 1015–1685 м; 

 нижня перм (P1) – 1685–3057 м; 

 верхній карбон: араукаритова світа (C3ar) – 3057–3770 м; 

                              авіловська світа (C3av) – 3770–4270 м;  
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                                 ісаївська світа (C3is) – 4270–4795 м;    

 середній карбон: московський ярус (C2m) – 4795–5328 м; 

                                  башкирський ярус (C2b) – 5328–5770 м. 

Керн св. № 702 представлений (м): 
 4389,9–4398,7 (C2) – зверху пісковик світло-сірий до сірого тонкозернистий, із про-

шарком (0,7 м) чорного аргіліту; знизу алевроліт сірий, темно-сірий, з прошарками 

світло-сірого пісковику, піритизованого, із прошарком (0,1 м) чорного аргіліту; 

 4400,0–4407,2 (C2) – аргіліт темно-сірий до чорного, з незначною кількістю вуглис-

то-слюдистого матеріалу; 

 4486–4494 (C2) – пісковик світло-сірий середньо-дрібнозернистий косошаруватий з 

листвуватими прошарками чорного вуглисто-слюдистого матеріалу, зі значною кіль-

кістю вуглефікованого, рідше піритизованого рослинного детриту (рис. 7.70, 7.71); 

 4494–4502 (C2) – алевроліт темно-сірий, з листвуватими прошарками вуглисто-

слюдистого матеріалу; 

 4877–4881 (C2m) – перешарування аргілітів та алевролітів сірих до темно-сірих, зрі-

дка з листвуватими прошарками чорного вуглистого матеріалу; прошарки (до 0,6 м) 

вапняків глинистих сірих пелітоморфних, мергелів темно-сірих тонкозернистих, піс-

ковиків світло-сірих середньозернистих;   

 4881–4884 (C2m) – аргіліт темно-сірий;  

 5000,0–5001,2 (C2m) – перешарування (0,5–0,7 м) пісковику світло-сірого середньо-

зернистого та аргіліту темно-сірого вапнякового; 

 5070–5077 (C2m) – пісковик світло-сірий поліміктовий крупнозернистий косошару-

ватий, з тонкими прошарками (1–2 мм) вуглистого матеріалу; 

 5077–5080 (C2m) – зверху пісковик сірий до світло-сірого кварц-польовошпатовий 

середньозернистий; знизу алевроліт темно-сірий, зі значною кількістю вуглефікова-

них рослинних залишків; 

 5585–5593 (C2) – аргіліт темно-сірий до чорного, з великою кількістю вуглефікова-

них рослинних залишків. 

За результатами геофізичних досліджень виділено три газонасичені плас-

ти: 4732–4756; 4868,5–4881,5; 5273–5328 м і один, можливо, газоносний – 

4781–4784. Перспективних у нафтогазовому відношенні об‘єктів не виявлено. 

 

  
 

Рис. 7.70. Західно-Шебелинська площа, 

С-702, інтервал 4486–4494 м, зр. 18 ЗШ 

– пісковик з рослинним детритом 

 

Рис. 7.71. Західно-Шебелинська площа, С-702, 

інтервал 4486–4494 м, зр. 18 ЗШ – пісковик з 

рослинним детритом 
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Свердловина 701 глибиною 5435 м пробурена у склепінній частині Захід-

но-Шебелинської структури з метою її геологічного вивчення і оцінки перспек-

тив нафтогазоносності відкладів московського ярусу середнього карбону. Свер-

дловиною розкрито такі стратиграфічні підрозділи: 
 кайнозой (KZ) – 0–57 м; 

 крейда (K) – 57–460 м; 

 юра (J) – 460–1080 м; 

 тріас (T) – 1080–1436 м; 

 верхня перм (P2) – 1436–1700 м; 

 нижня перм (P1) – 1700–3215 м; 

 верхній карбон: араукаритова світа (C3ar) – 3215–3731 м; 

                                 авіловська світа (C3av) – 3731–4420 м;  

                                 ісаївська світа (C3is) – 4420–4905 м;    

 середній карбон: московський ярус (C2m) – 4905–5400 м; 

                                  башкирський ярус (C2b) – 5400–5435 м. 

За результатами ГДС у розрізі свердловини виявлено чотири газонасичені 

пласти (інт. 4547,0–4556,7 м; 4556,7–4569,6 м; 5247,2–5262,0 м; 5272–5284 м). 

За результатом комплексного аналізу розрізу і керну свердловин, результа-

тів ГДС, лабораторно-аналітичних досліджень на Західно-Шебелинській площі 

в інт. 4390–4502, 4877–5080 і 5585–5593 м розкрито сприятливі для пошуку 

сланцевого газу товщі перешарування чорних сланців, аргілітів, алевролітів і 

пісковиків, які несуть ознаки газоносності, мають відносно високий вміст ОР 

(1,40–3,40 %), характеризуються помірним ступенем термального перетворення 

(Rо 0,78–1,14) (несподівано низьким для таких глибин), але завдяки значній 

глибині (понад 4000 м) площа не може бути рекомендована для деталізаційних 

робіт на сланцевий газ.   

Південно-Коломацька площа розміщена в південно-східній частині при-

осьової зони ДДЗ, примикає з південного заходу до площі Коломацького газо-

конденсатного родовища. Останнє приурочено до пологої брахіантикліналі пі-

внічно-східного простягання, яка в межах ізогіпси –800 має розміри 10 х 24 км, 

а ізогіпси –5300 – 2,5 х 1,8 км (рис. 7.72). Газоконденсатний поклад приуроче-

ний до верхньосерпуховського горизонту С-5, він є пластовим, склепінним, те-

ктонічно екранованим.  

Проведено вивчення керна свердловини № 32, який представлений (м): 
 5178–5186 (C1s2) – аргіліт чорний, вапнистий, з вуглефікованими залишками рослин, 

у верхній частині шару із прошарками чорного глинистого мергелю; 

 5308–5316 (C1s2) – аргіліт чорний, піритизований – зр. 32 ПК (рис. 7.73); 

 5390–5396 (C1s2) – аргіліт темно-сірий до чорного, із прошарками алевроліту; 

 5406–5411 (C1s2) – аргіліт чорний; 

 5601–5607 (C1s2) – аргіліт чорний. 

Свердловина 33 – розміщена в 3,5 км західніше св. № 32. На момент об-

стеження вона була в процесі буріння. Для проведення лабораторно-

аналітичних робіт відібрано зразки свіжого керна з інт. 5476–5484; 5591 і 

5592,0–5588,5 м (рис. 7.74). 
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Рис. 7.72. Структурна карта і геологічний розріз Коломацького родовища [Атлас родо-

вищ…, 1998 ] 

 

 

 
 

Рис. 7.73. Південно-Коломацька площа, С-32, інтервал 5308–5316 м, зр. 32 ПК – ар-

гіліт чорний, піритизований 
 

 
 

Рис. 7.74. Південно-Коломацька площа, С-33, інтервал 5476–5484 м – чорні сланці 
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Встановлено, що за літологічним складом (чорні сланці), значною кількіс-

тю детриту (до 30 %), наявністю мікротріщинуватості, наявністю мацерал селе-

ніту і антрациту (рис. 7.75–7.77), товщиною (сотні метрів), кількістю ОР (ТОС – 

1,92–3,82 %),  ступенем термальної переробки (Rо – 0,78–1,58) дослідженні ін-

тервали розрізу Південно-Коломацької площі відповідають всім параметрам га-

зоносних сланцевих товщ, однак значна глибина їх залягання (понад 5 тис. м) 

не дозволяє рекомендувати їх для подальшого вивчення.   
 

 

 
Рис. 7.75. Рослинний детрит у шліфі 32 

ПК (10) 

Рис. 7.76. Телініт в аргіліті (аншліф 

34 ПК) 

 

 
 

Рис. 7.77. Антрацит в аргіліті (аншліф 34 ПК) 

 

Зачепилівська площа розташована в межах Зачепилівсько-

Левенцівського валу в південній прибортовій зоні ДДЗ. Формування валу тісно 

пов‘язано з Південним крайовим порушенням. Глибина залягання ранньодоке-

мбрійського фундаменту різко збільшується в північно-східному напрямку від 

1,5 до 4,5 км, при цьому амплітуда крайового порушення за даними буріння 

може перевищувати 2,5 км (рис. 7.78). На площі розміщуються відомі родовища 

вуглеводнів – Руденківське, Мовчанівське та ін. Вона характеризується соляно-

купольною тектонікою та потужними (більше 1 км) депресійними міжкуполь-
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ними відкладами верхів девону (лиманські й руденківські шари), серед яких зу-

стрічаються чорносланцеві товщі, перспективні на виявлення покладів сланце-

вого газу. Нетрадиційні колектори в межах площі пов‘язані з аргілітами та але-

вролітами, збагаченими ОР. За даними буріння такі породи становлять голов-

ним чином верхи девону, турнейський та візейський інтервали.  

 

 
 

Рис. 7.78. Структурна карта Зачепилівської площі (за матеріалами НАК «Нафтогаз 

України», ДК «Укргазвидобування», БУ «Укрбургаз, 2007 р.) 
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Збагаченими ОР є верхи девонських відкладів (лиманські та руденківські 

шари), складені теригенними і карбонатними породами, серед яких трапляють-

ся чорносланцеві різновиди. Товщина цих шарів перевищує 500 м. 

Турнейські й нижньовізейські відклади представлені чергуванням темно-

сірих до чорних вуглистих аргілітів з голками продуктид і спікулами губок, те-

мно-сірих, глинистих, часто біокластичних вапняків і сірих, дрібнозернистих, 

вапнякових пісковиків. Товщина цих відкладів коливається від 59 до 275 м. До 

нижньовізейських відкладів приурочені газові поклади горизонту В-15–В-17 

(за уточненою індексацією – В-25 і В-26). 

Верхньовізейська товща (235–366 м) – чергування потужних темно-сірих 

до чорних сланцюватих аргілітів і вуглистих алевролітів з прошарками (5–10 м) 

дрібнозернистих вапнистих пісковиків і темно-сірих глинистих тріщинуватих 

вапняків. Вище розміщується потужна піщано-аргілітова товща, представлена в 

нижній частині перешаруванням пластів світло-сірих дрібно- і середньозернис-

тих пісковиків з алевролітами і сірими шаруватими, місцями піщанистими аргі-

літами. З пластами пісковиків верхньовізейського під‘ярусу пов‘язані газові по-

клади горизонтів В-14, В-І3а, В-13, В-12–В-7 (або В-23, В-19-20, В-16-В-14 згі-

дно з уточненими даними).  

Зачепилівське нафтогазоконденсатне родовище розміщено у централь-

ній частині південної прибортової зони ДДЗ, у межах Зачепилівсько-

Лівенцівського структурного валу. Родовище приурочено до Михайлівсько-

Голубівського валоподібного підняття південної прибортової зони ДДЗ. У ниж-

ньокам‘яновугільному комплексі структура є прирозломною брахіантиклінал-

лю північно-західного простягання з розмірами за ізогіпсою –1150 4,2 х 0,9 км, 

амплітудою 170 м, склепінна частина та південно-західне крило якої ускладнені 

скидами (рис. 7.79).  

Пошуково-розвідувальними роботами встановлена промислова нафтогазо-

носність серпуховських (горизонти С-2, С-6, С-9в, С-9н, С-21), візейських (В-

14в, В-14н, В-15, В-21н, В-22н, В-23, В-26) і турнейських (Т-1) відкладів, висо-

та поверху нафтогазоносності 880 м. Основні нафтові поклади зосереджені в 

горизонтах серпуховського (ПГ С-3, С-7, С-9) і (частково) башкирського (ПГ Б-

11, Б-12, Б-13) ярусів. Основні газові поклади розміщені глибше – у відкладах 

візейського і верхах турнейського ярусів (В-7, В-8, В-9, В-12, В-13, В-13а, В-14, 

В-17, В-18, В-19). Поверх нафтогазоносності на Зачепилівському родовищі пе-

ревищує 800 м. Поклади пластові, склепінні, тектонічно екрановані, деякі – лі-

тологічно обмежені. Продуктивні горизонти складено головним чином піскови-

ками та алевролітами, рідше – вапняками та аргілітами. Родовище розробляєть-

ся з 1957 р.  

Кристалічний фундамент розкритий параметричною св. № 412 на глибині 

4236 м, а св. № 13 – на глибині 1830 м, представлений метаморфізованими сла-

нцюватими пісковиками і хлорит-серицитовими сланцями раннього докембрію. 

Зі структурною незгідністю вони перекриті відкладами франського і фаменсь-

кого ярусів девону, у складі якого виділяються горизонти: 
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Рис. 7.79. Геологічний розріз по лінії свердловин 17–55–62–36–4–44–26 (за матеріалами 

НАК «Нафтогаз України», ДК «Укргазвидобування», БУ «Укрбургаз, 2007 р.) 

 
 воронезький (D3 fr3vr) – чергування пісковиків, аргілітів, мергелів, глинистих вапня-

ків (на свіжому зломі в кернах часто відчувається запах ВВ) – 702 м; 

 євланівсько-лівенський (D3 fr3 ev-lv) (нижня сольова товща) – галіт із прошарками 

доломітів, аргілітів, алевролітів, карбонатів – 365 м; 

 задонсько-єлецький (D3 fm1zd-el) – перешарування пісковиків і конгломератів, рідше 

алевролітів, гравелітів, аргілітів, ефузивів і вапняків (мають запах нафти) – 290 м; 

 єлецько-лебедянським (D3 fm1el-lb) – кам‘яна сіль із прошарками глин, мергелів, ан-

гідритів, аргілітів, пісковиків, доломітів, доломітизованих вапняків –570 м; 

 данково-лебедянським (D3 fm2dn-lb) – переверствування строкатих пісковиків, граве-

літів, конгломератів – 220 м; 

 озерсько-хованський (D3 fm2oz-hv) (лиманська і руденківська світи) – карбонатна то-

вща: лиманські шари – вапняки із прошарками аргілітів; руденківські шари – криної-

дні вапняки і пісковики – 573 м.  

Кам‘яновугільна система представлена відкладами нижнього і середнього 

відділу, у складі яких виділяють яруси: 
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 турнейський (C1t) – піщано-глиниста товща (пісковики, алевроліти, аргіліти, вапня-

ки); карбонатна (вапняки із прошарками пісковиків і вуглистих аргілітів); теригенна 

(пісковики із прошарками алевролітів і аргілітів) пачки – 380–450 м;  

 візейський (С1v) – у складі під‘ярусів: 

нижньовізейського (С1v1) – темно-сірі до чорних вуглисті аргіліти, пісковики, 

чергування вапняків і вапнякових пісковиків, у верхній частині – 45-метровий 

пласт пісковику (продуктивний горизонт В-15) – 59–275 м;  

верхньовізейський (С1v2) – чорні аргіліти, алевроліти із прошарками пісковиків і 

вапняків; перешарування пісковиків, алевролітів, аргілітів –235–366 м;  

 серпуховський (С1s) – у складі під‘ярусів: 

нижньосерпуховського (С1s1) – аргіліти та алевроліти з вуглистими і піритизова-

ними рослинними залишками, рідкісні пласти пісковиків і вапняків –301–425 м; 

верхньосерпуховського (С1s2) – аргіліти, прошарки пісковиків, вапняків, мергелів, 

бурого вугілля; зверху перешарування пісковиків, вуглистих алевролітів, аргілі-

тів, зрідка вапняків – 80–143 м; 

 башкирський (С2b) – аргіліти із прошарками вапняків, вугілля, пісковиків – 149–

699 м. 

Палеозой перекритий теригенними відкладами тріасу (350–603 м), юри (до 

365 м), крейди (до 140 м) і кайнозойськими відкладами (120–210 м). 

Для характеристики перспектив площі щодо нетрадиційних покладів вуг-

леводнів, були вивчені розрізи свердловин Зачепилівська-90, 100. 

Свердловина Зачепилівська-90  глибиною 1040 м пробурена на Зачепилів-

ському родовищі з метою розробки нафтового покладу горизонту С-7б у верх-

ньосерпуховському під‘ярусі нижнього карбону (C1s2). Свердловиною розкрито 

такий розріз (м): 
 четвертинна система (Q) – 0–42; 

 неоген (N) – 42–57; 

 палеоген (P) – 57–171; 

 тріас (T) – 171–372; 

 перм (P) – 372–786; 

 кам‘яновугільна система: середній відділ, башкирський ярус (C2b) – 566–786;  

 нижній відділ, серпуховський ярус (C1s) – 786–1040 

В інт. 955–983 м керн свердловини представлений (м): 
 955–983 – аргілітами темно-сірими до чорних, сланцями з вуглефікованими і пірити-

зованим залишками рослин (рис. 7.80). 

 

 
 

Рис. 7.80. Чорні сланці (керн св. Зачепилівська-90, інт. 955–983 м) 
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За даними інтерпретації ГДС у розрізі свердловини виділено 38 пластів, з 

них: 1 нафтоносний, 15 водонасичених. Нафтоносним є пласт-колектор № 38 

(C1s) в інт. 1027–1029 м (Кп = 16 %, Кнг = 68 %, Неф. = 1,4 м) 

За результатами комплексного аналізу зроблено висновок, що інт. 955–983 

м св. Зачепилівська-90 складений перспективними щодо сланцевого газу чор-

ними сланцями, дуже збагаченими органічною речовиною (Сорг. – 10,27–23,74 

%; ТОС – 5,60–12,24), але низький ступінь їхнього термального перетворення 

(Ro – 0,47–0,68) не дозволяє оцінювати цей інтервал як перспективний.  

Свердловина Зачепилівська-100 глибиною 2100 м пробурена з метою роз-

відки продуктивних горизонтів серпуховського, візейського, турнейського яру-

сів карбону та фаменського ярусу девону. Керн представлений (м): 
 1210–1218 (C1s1) – аргіліт темно-сірий горизонтально шаруватий, із залишками рос-

лин, вуглефікованого і піритизованого рослинного детриту;  

 1270–1278 (C1s1) – аргіліт темно-сірий з тонкими прошарками (до 15 см) доломітизо-

ваного вапняку з тріщинами, виповненими білим кальцитом; 

 1435–1443 (C1v) – аргіліт темно-сірий;  

 1460–1468 (C1v) – аргіліт темно-сірий; 

 1590–1598 (C1v) – алевроліт темно-сірий вуглистий; 

 1680–1688 (C1t) – алевроліт темно-сірий мергелистий із залишками фауни (рис. 7.81); 

 1688–1695 (C1t) – алевроліт темно-сірий мергелистий із залишками фауни (рис. 7.82); 

 1720–1728 (C1t) (D3?) – пісковик строкато забарвлений в зелені, бурі та світло-сірі 

кольори, крупнозернистий, з домішкою гравійного матеріалу, прошарками бурого 

аргіліту (0,1 м); 

 1750–1758 (C1t) (D3?) – перешарування строкато забарвлених у бурі та сіро-зелені 

тони пісковиків, аргілітів і алевролітів із залишками рослин; 

 1950–1958 (C1t) (D3?) – вапняк сірий, глинистий, до чорного мергелю, з численними 

вертикальними тріщинами, залікованими білим кальцитом; 

 2042–2050 (D3fm2) – сіль кам‘яна сіро-коричнева, напівпрозора. 

 

  
 

Рис. 7.81. Зачепилівська площа, С-100, 

інт. 1680–1688 м, зр. 23 ЗА – алевроліт те-

мно-сірий, мергелистий 

 

Рис. 7.82. Зачепилівська площа, С-100, 

інт. 1688–1695 м, зр. 24 ЗА – алевроліт те-

мно-сірий, мергелистий 
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За результатами комплексного аналізу розрізу св. Зачепилівська-100, зраз-

ків, відібраних в інт. 1590–1695 і 1750–1758 м, переінтерпретації даних ГДС 

(рис. 7.83, 7.84) в інт. 1400–1610 м виділяється потужна (210 м) товща турней-

ських і візейських чорних сланців та їхнє перешарування з аргілітами, з рідкіс-

ними прошарками пісковиків, зі значним вмістом органічної речовини (ТОС – 

1,5–2,1 %, Сорг. – 1,46–7,73 %), достатнім ступенем термального перетворення 

(Ro – 1,40), де під час опробування були отримані фрагментарні припливи газу 

(1492–1494 м). Вона відповідає горизонтам В-15, В-16, В-19, В-20, В-23, В-25 

(верхня частина). Припливів води під час опробування цієї частини розрізу не 

отримано, а в підстиляючих товщах отримано слабкий приплив води 

(0,9 м
3
/добу). Наведені вище особливості складу товщі та її відображення у фі-

зичних полях свідчать про її перспективність щодо можливої наявності покла-

дів сланцевого газу, що дає можливість рекомендувати Зачепилівську ділянку 

як перспективну. 

 

 
 

 

Рис. 7.83. Результати переінтерпретації 

даних ГДС у розрізі св. Зачепилівська-100 

 

Рис. 7.84. Результати переінтерпретації да-

них ГДС у розрізі св. Запчепилівська-100  
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7.5. Перспективні площі північно-західної частини Дніпровсько-Донецької 

западини  

 

Промислова нафтогазоносність у межах північно-західної частини ДДЗ 

установлена в широкому стратиграфічному інтервалі – від юрських до докемб-

рійських утворень, а за глибиною – від 1000 м до 5600 м. Тут виділяються шість 

продуктивних комплексів: нижньопермсько-верхньокам‘яновугільний, серпу-

ховський, верхньовізейський, турнейсько-нижньовізейський та девонський. Тут 

в межах чотирьох НГР (Монастирищенсько-Софіївський, Талалаївсько-

Рибальський, Глинсько-Солохінський, Антонівсько-Білоцерківський) відкрито 

11 значних за запасами (більше 10 млн т у.п.) родовищ. Палеозойські сланці пі-

внічно-західної частини ДДЗ також можуть бути перспективними щодо наявно-

сті покладів сланцевої нафти.  

Нафтогазоперспективні чорносланцеві товщі зустрічаються на різних рів-

нях стратиграфічного розрізу. Вони представлені чорними сланцями, аргіліта-

ми, іноді доломітизованими, часто з прошарками пісковиків, вапняків; переша-

руванням аргілітів, алевролітів і вапняків, пісковиків, часто з прошарками вуг-

листих аргілітів, кам‘яного і бурого вугілля, з конкреціями і лінзами сидеритів 

міжсольової товщі девону, візейського і серпуховського ярусів. Товщина цих 

горизонтів змінюється від 10–15 до 60–90 м. Для них характерним є підвище-

ний вміст ОР (ТОС 1,41–5,88 %), Сорг. (1,35–16,63 %), достатньо високий сту-

пінь термальної переробки (Ro = 1,15–1,98), низька пористість (2,2–6,9 %). В 

окремих шліфах вміст ОР сягає 30–40 % (рис. 7.85).  

 

 
 

Рис. 7.85. Збагачений ОР чорний сланець (св. Ніжинська-338, обр. 61 НЖ, інт. 3075–3084 

м, візейський ярус, × 10) 
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У північно-західній частині ДДЗ відомі нафтові і нафтогазоконденсатні 

родовища; часто у свердловинах, які не дали промислових припливів, 

фіксуються прямі ознаки нафтоносності, нафтопрояви, непромислові припливи 

нафти, плівки і примазки нафти (св. Ніжинська-338, Хорольська-398, 

Щурівська-10, Артюхівська-13, Рудівська-5, Південно-Афанасіївська-5, 11, 

Кінашівська-1, 3, 5, 6; Ядутівська-1, Олешнянська-2, Ведильцівська-1, 5, 

Борківська-13, Пакульська  та ін.).  

Вважається, що зональність розподілу нафтових, нафтогазових, газових і 

газоконденсатних родовищ ДДЗ прямо пов‘язана зі ступенем перетворення по-

рід, шарів вугілля і ОР. Так, у північно-західній частині ДДЗ, де є вугілля най-

нижчого ступеня літифікації (буре вугілля), різко переважають нафтові родо-

вища (97,66 % початкових видобувних запасів вуглеводнів цієї частини запади-

ни), у зоні розвитку довгополуменевого вугілля – газові й газоконденсатні 

(91,50 %), у зоні розвитку газового вугілля зустрічаються лише окремі невеликі 

поклади газу і газоконденсату, а в зонах розвитку вугілля більш високих ступе-

нів перетворення поклади вуглеводнів відсутні (рис. 7.86).     

 

 
Рис. 7.86. Зональний розподіл типів вугілля і родовищ вуглеводнів в ДДЗ [Новосилець-

кий, 1975] 

1–4 – родовища нафтові (1), нафтогазові (2), газоконденсатні з нафтою (3), газові й газокон-

денсатні (4); 5–10 – вугілля буре (5), довгополуменеве (6), газове (7), спікливе (8), пісне (9), 

антрацити (10); 11 – вміст летких речовин вуглефікації; 12 – межі ДДЗ; 13 – осьова зона ДДЗ. 

Родовища: 1 – Прилуцьке, 2 – Леляківське, 3 – Гнединцівське, 4 – Великобубнівське, 5 – Ро-

менське, 6 – Погарщинське, 7 – Новотроїцьке, 8 – Качанівське, 9 – Рибальське, 10 – Бельське, 

11 – Радченківське, 12 – Солохівське, 13 – Сагайдацьке, 14 – Машівське, 15 – Новогригорів-



185 
 

 1
8

5
 

ське, 16 – Михайлівське, 17 – Шебелинське, 18 – Єфремівське, 19 – Левенцівське, 20 – Співа-

ківське, 21 – Північно-Голубівське, 22 – Краснопопівське, 23 – Борівське 

Для встановлення перспектив сланцевої нафтоносності північно-західної 

частини ДДЗ в її різних структурно-фаціальних зонах були вивчені розрізи 

свердловин і виділені перспективні площі: 
 приосьова зона – Ніжинська площа (св. Ніжинська-338; Щурівська-10; Артюхівська-

13; Рудівська-5); 

 північний борт – північна прибортова зона – Хорольська площа (св. Північно-

Загорівська-1; Хорольська-398; Південно-Афанасієвська-5, 10, 11); 

 північна прибортова зона – Кінашівська площа (св. Борзнянська-303; Кінашівська-

6; Ушнянська-1; Борківська-15);  

 західна прибортова зона – Ведильцівська площа (св. Ведильцівська-3, 5; 

Пакульська-227; Олешнянська-2). 

Ніжинська площа. Тут вивчені розрізи свердловин Ніжинська-338; 

Щурівська-10; Артюхівська-13; Рудівська-5). 

Параметрична свердловина Ніжинська-338 глибиною 5337 м пробурена 

в межах Ніжинської депресії, у склепінній частині Валентиєвської структури 

(рис. 7.87).  
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Рис. 7.87. Структурна карта Ніжинської площі по відбивному горизонту C1v
b 

(за матері-

алами ДГП «Чернигівнафтогазгеологія», 1995 р.) 

Свердловиною розкрито такий розріз (м): 
 четвертинні, неогенові й палеогенові відклади – 0–243; 

 верхня крейда – 243–580; 

 нижня крейда – 580–720; 

 верхня юра – 720–930; 

 середня юра – 930–1042; 

 тріас – 1042–1801; 

 нижня перм – 1801–1845; 

 верхній карбон – 1845–1983; 

 середній карбон: московський ярус – 1983–2341;  

           башкирський ярус – 2341–2714; 

 нижній карбон: серпуховський ярус – 2714–2948; 

                                      верхньовізейський під‘ярус – 2948–3296; 

                                      нижньовізейській під‘ярус – 3296–3369; 

 верхній девон: надсольовий комплекс (дорогінська світа верхнього фамену) – 3369–5337. 

В результаті комплексного аналізу матеріалів буріння і вивчення керна 

свердловини виділені такі перспективні інтервали у відкладах серпуховського і 

візейського ярусів нижнього карбону: 
 2799–2815 (C1s) – аргіліти (Сорг. – 3,21 %, Ro – 1,98) з прошарками пісковиків;  

 3075–3140 (С1v2) – аргіліти (Сорг. – 6,76–8,00 %) з горизонтами пісковиків і вапняків; 

 3190–3250 (С1v2) – перешарування аргілітів, алевролітів (Сорг. – 1,35–16,63 %; Ro – 

1,15), вапняків. 

За результатами переінтерпретації даних ГДС рекомендовано перспективні 

інтервали: 2846–2881, 2893–2945 м. 

Свердловина Щурівська-10 глибиною 3979 м пробурена в межах одной-

менного нафтового родовища, в склепінній частині Комунівського підняття.  

Свердловиною розкрито розріз від мезокайнозойських відкладів до надсольово-

го комплексу верхнього девону (данково-лебедянський):  
 четвертинні, неогенові й палеогенові відклади – 0–240; 

 верхня крейда – 240–600; 

 нижня крейда – 600–723; 

 верхня юра – 723–990; 

 середня юра – 990–1128; 

 тріас – 1128–1446; 

 верхня перм – 1446–1895; 

 нижня перм – 1895–1925; 

 верхній карбон – 1925–2182; 

 середній карбон: московський ярус – 2182–2448;  

                               башкирський ярус – 2448–2853; 

 нижній карбон: серпуховський ярус – 2853–2973; 

                             візейський ярус – 2973–3450; 

                             турнейський ярус – 3450–3601; 

 верхній девон: надсольовий комплекс (данково-лебедянський) – 3601–3979. 

В результаті комплексного аналізу матеріалів буріння і вивчення керна св. 

Щурівська-10 можна виділити перспективний інтервал розрізу у відкладах ві-

зейського ярусу нижнього карбону: 
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 3165–3232 м (C1v) – аргіліти (Сорг. – 2,31–3,32 %, Ro – 1,33) з прошарками нафтона-

сичених пісковиків і бурого вугілля (рис. 7.88–7.90). 

 

  
 

Рис. 7.88. Вуглисті аргіліти, збагачені дет-

ритом. Шліф 74 ЩР, зб. 10 

 

Рис. 7.89. Уламки рослинного детриту в 

алевролітах. Шліф 75 ЩР, зб. 10 
 

 
 

Рис. 7.90. Алевроліти, збагачені рослинним детритом. Шліф 76 ЩР, зб. 4 

 

Свердловина Артюхівська-13 глибиною 4814 м пробурена на площі од-

нойменного нафтогазоконденсатного родовища, в західній частині Коржівсько-

го склепінного підняття. Свердловиною розкрито розріз четвертинної, неогено-

вої, палеогенової, крейдової, юрської, тріасової та кам‘яновугільної систем, за-

бій розташований у відкладах турнейського ярусу карбону. В результаті ком-

плексного аналізу матеріалів буріння і вивчення керна св. Артюхівська-13 виді-

лений перспективний інтервал у відкладах візейського ярусу: 4268–4309 (C1v) – 

аргіліти (до чорних сланців) чорні вуглефіковані (Сорг. – 6,13–7,77 %, Ro – 0,95–

1,70) (рис. 7.91). За результатами переінтерпретації даних ГДС рекомендовано 

перспективний інтервал 4263–4328 м (рис. 7.92). 

 



188 
 

 1
8

8
 

 
 

Рис. 7.91. Чорні сланці, збагачені рослинним детритом. Шліф 78 АР, зб. 4 

 

 
 

Рис. 7.92. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Артюхівська-13 
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Свердловина Рудівська-5 нижче 4268 м і до забою на глибині 5948 м розк-

рила чорносланцеву товщу візе, вірогідно, нафтогазоносну – сланці вміщують 

значну кількість ОР (Сорг. – 6,41 %), мають задовільний ступень термальної пере-

робки (Ro – 1,47), але значні глибини не дозволяють вважати її перспективною.   

Хорольська площа. Тут вивчені розрізи свердловин Північнозагорівська-

1; Хорольська-398; Південно-Афанасієвська-5, 10, 11. 

Свердловина Північнозагорівська-1 розміщена в межах однойменної  

структури в Талалаївсько-Рибальському НГР у північній прибортовій частині 

ДДЗ. Структура є асиметричною антикліналлю в межах піднесеного блока Ку-

ренівського виступу фундаменту, яка ускладнена в склепінній частині поздов-

жнім порушенням північно-західного простягання, по якому опущено її півден-

но-західне крило. Свердловина глибиною 4800 м пробурена в межах південно-

західної опущеної частини Північнозагорівського підняття. Вона розкрила та-

кий розріз (м): 
 четвертинні, неогенові й палеогенові відклади – 0–250; 

 верхня крейда – 250–667; 

 нижня крейда – 667–773; 

 верхня юра – 773–943; 

 середня юра – 943–1060; 

 тріас – 1060–1588; 

 нижня перм – 1588–1612; 

 верхній карбон – 1612–1678; 

 середній карбон: московський ярус – 1678–1940;  

                              башкирський ярус – 1940–2235; 

 нижній карбон: серпуховський ярус – 2235–2300; 

                             візейський ярус – 2300–2460; 

 верхній девон, шари: задонсько-єлецькі – 2460–2815; 

                                     євланівсько-лівенські – 2815–4475; 

                                     воронезькі – 4475–4515; 

                                     алатирські – 4515–4758; 

                                     саргієвсько-семилуцькі – 4758–4800. 

Свердловиною в інт. 2460–2815 м розкрито розріз міжсольових (задонсько-

єлецьких) відкладів, представлених переважно аргілітами з невеликими проша-

рками алевролітів і пісковиків і поодинокими прошарками вапняків. Випробу-

вання, проведене в інт. 2521–2613, 2638–2715, 2763–2814 м, позитивних резуль-

татів не дало. Однак з інт. 2648–2655 м було піднято кварцовий дрібнозернис-

тий пісковик (0,4 м), просочений легкою нафтою, під час випробування цього 

інтервалу отримано слабкий приплив суміші фільтрату з пластовою водою. 

В інт. 2815–4475 м розкриті нижньосоленосні (євланівсько-лівенські) відк-

лади, представлені потужною товщею кам‘яної солі з численними прошарками 

глинисто-мергелистих і сульфатно-карбонатних порід. Вони підстеляються під-

сольовими відкладами девону: глинисто-карбонатними породами воронезького 

(4475–4515 м) і туфами, туфопісковиками, туфоаргілітами, ефузивами алатир-

ського (4515–4758 м) і сарагаєвсько-семилуцького (4758–4800 м) горизонтів. 

Продуктивні різновиди відсутні й у цій частині розрізу.  
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Свердловина Хорольська-398 глибиною 3079 м пробурена між Томашівсь-

ко-Добринівською і Вовківцевсько-Кривоярською зонами підняттів північного 

борту ДДЗ. Свердловиною розкрито такий розріз (м): 
 кайнозой – 0–262; 

 крейда – 262–964; 

 юра –964–1292; 

 тріас – 1292–1697; 

 перм – 1697–1725; 

 верхній карбон – 1725–1943; 

 середній карбон: московський ярус – 1943–2168;  

                                        башкирський ярус – 2168–2404; 

 нижній карбон: серпуховський ярус – 2404–2508; 

                                       візейський ярус – 2508–2718; 

 докембрій – 2718–3079. 

В результаті комплексного аналізу матеріалів буріння і вивчення керна св. 

Хорольська-398 можна виділити такі перспективні інтервали у відкладах сер-

пуховського і візейського ярусів нижнього карбону: 
 2430–2444 (C1s) – аргіліти (Сорг. – 3,01 %) з прошарками пісковиків і алевролітів; 

 2550–2591 (C1v) – аргіліти до алевролітів (Сорг. – 4,16 %) із шарами пісковиків; 

 2623–2657 (C1v) – аргіліти до алевролітів (Сорг. – 5,53 %) із шарами вапняків і піско-

виків (рис. 7.93–7.95). 

 

  
 

Рис. 7.93. Зразок 90 ХР. Чорний аргіліт. 

Св. Хорольська-398, інт. 2641–2657 м 

 

Рис. 7.94. Вітродетриніт (антрацит), глобу-

лярний пірит. Аншліф 90 ХР 
 

 
 

Рис. 7.95. Пірит-гетит-гематитова асоціація. Аншліф 91 ХР 
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За даними переінтерпретації матеріалів ГДС виділені перспективні інтер-

вали: 2276–2319, 2465–2546, 2636–2678 м (рис. 7.96). 

 

 
 

Рис. 7.96. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Хорольська-398 
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Свердловина Південно-Афанасіївська-5 глибиною 3402 м пробурена в пі-

вденно-східній частині центрального блока Південноафанасіївської структури, 

розміщеній в Талаліївсько-Берестовської зоні антиклінальних і солянокуполь-

них підняттів північної прибортової зони ДДЗ. Розкрито такий розріз (м): 
 кайнозой – 0–418; 

 верхня крейда – 418–930; 

 нижня крейда – 930–1090;  

 верхня юра – 1090–1310; 

 середня юра – 1310–1435; 

 тріас – 1435–1909; 

 нижня перм – 1909–1990; 

 верхній карбон – 1990–2273; 

 середній карбон: московський ярус – 2273–2557;  

                                             башкирський ярус – 2557–2800; 

 нижній карбон: серпуховський ярус – 2800–2979; 

                                           візейський ярус – 2979–3402. 

За результатами ГДС у розрізі св. № 5 у горизонті В-17, інт. 3140–3142 м 

виділяється слабопроникний нафтонасичений пласт непромислового значення, 

передбачуваний дебіт якого при депресії 30,4 х 10
5
 Па становить 0,6 м

3
/добу.  

В результаті комплексного аналізу матеріалів буріння і вивчення керна св. 

Південноафанасіївська-5 можна виділити такі перспективні інтервали у відкла-

дах серпуховського і візейського ярусів нижнього карбону: 
 2938–2947 (C1s) – аргіліти (Сорг. – 2,99 %); 

 3090–3118 (C1v)  – чергування аргілітів і алевролітів (Сорг. – 4,03 %); 

 3310–3318 (C1v) – алевроліти та аргіліти (Сорг. – 5,02 %) з прошарками кам‘яного ву-

гілля. 

За результатами переінтерпретації матеріалів ГДС, виділено 4 інтервали 

потенційно нафтонасичених порід: 2650–2794, 2910–3030, 3140–3201, 3285–

3376 м (рис. 7.97). 

Свердловина Південно-Афанасіївська-10 глибиною 3350 м пробурена в 

прибортовій зоні ДДЗ, у Талалаєвсько-Берестовій зоні антиклінальних струк-

тур, на північно-західній перикліналі Афанасіївської структури. Остання є бра-

хіантиклінальною складкою північно-західного простягання розміром 9,5  3,5 

км, амплітудою 50 м. У межах однойменного родовища промислова нафтогазо-

носність установлена в горизонтах С-5, С-6, С-7 серпуховського ярусу і В-16, 

В-17, В-18, В-19, В-20 візейського. Свердловиною розкрито такий розріз (м): 
 кайнозой – 0–444; 

 верхня крейда – 444–936; 

 нижня крейда – 936–1086;  

 верхня юра – 1086–1255; 

 середня юра – 1255–1406; 

 тріас – 1406–1859; 

 нижня перм – 1859–2040; 

 верхній карбон – 2040–2172; 

 середній карбон: московський ярус – 2172–2480;  

                                        башкирський ярус – 2480–2769; 
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 нижній карбон: серпуховський ярус – 2769–2912; 

                                      візейський ярус – 2912–3303; 

                                      турнейський ярус – 3303–3350.   

 

 
 

Рис. 7.97. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Південно-

Аафанасіївська-5 
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У відкладах візейського і серпуховського ярусів виділений ряд аналогів 

продуктивних горизонтів, у тому числі слабонафтонасичених алевролітів 

(2794–2811 м), однак при випробуванні промислових припливів не отримано. 

За результатами комплексного аналізу матеріалів буріння і вивчення керна 

св. Південно-Афанасіївська-10 можна виділити такі перспективні інтервали у 

відкладах серпуховського і візейського ярусів нижнього карбону: 
 2782–2845 (C1s) – перешарування аргілітів з численними залишками рослинного де-

триту і вуглистої речовини, інколи із вкрапленістю піриту і халькопіриту (Сорг. – 4,18 

%), алевролітів, пісковиків, вапняків;    

 3056–3080 (C1v) – перешарування аргілітів (Сорг. – 3,95–4,44 %) і вапняків. 

За результатами комплексного аналізу наявної геолого-геофізичної інфор-

мації і переінтерпретації ГДС рекомендовано перспективні інтервали: 2704–

2966 і 3009–3124 м (рис. 7.98).  

 

 
 

Рис. 7.98. Результати переінтерпретації даних ГДС св. Південно-Афанасіївська-10 
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Свердловина Південно-Афанасіївська-11 глибиною 3180 м пройдена в пі-

вденно-східному склепінні Афанасіївської структури. Свердловиною розкрито 

такий розріз (м): 
 кайнозой – 0–381; 

 верхня крейда – 381–882; 

 нижня крейда – 882–1049;  

 верхня юра – 1049–1249; 

 середня юра – 1249–1390; 

 тріас – 1390–1895; 

 нижня перм – 1895–2051; 

 верхній карбон – 2051–2270; 

 середній карбон: московський ярус – 2270–2525;  

                                        башкирський ярус – 2525–2821; 

 нижній карбон: серпуховський ярус – 2821–3006; 

                                      візейський ярус – 3006–3180; 

Верхньовізейські відклади залягають в інт. 3006–3180 м, представлені ар-

гілітами, ущільненими алевролітами, вапняками і водоносними пісковиками. 

Усі колектори (горизонт В-16, 3125–3161 м; горизонт В-15, 3076–3104 м) водо-

насичені. Серпуховські відклади розкриті в інт. 2821–3006 м. Промислово-

продуктивні горизонти за даними випробування в розрізі відсутні. 

В результаті комплексного аналізу матеріалів буріння і вивчення керна св. 

Південноафанасіївська-11 виділені такі перспективні інтервали у відкладах 

серпуховського і візейського ярусів нижнього карбону: 
 2865–2900 – аргіліти (рис. 7.99) і алевроліти (Сорг. – 3,54 %); 

 3175–3180 – аргіліти (Сорг. – 4,80 %). 

За результатами переінтерпретації даних ГДС виділений перспективний  

інтервал 2885–3068 м (рис. 7.100). 
 

 
 

Рис. 7.99. Зразок 99 АФ. Чорний аргіліт. Св. Південноафанасіївська-11, інт. 2889–2900 м 
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Рис. 7.100. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Південно-Афанасіївська-11 

 

Кінашівська площа. Тут вивчено розрізи свердловин Борзнянська-303; 

Кінашівська-6; Ушнянська-1; Борківська-15);  

Параметрична свердловина Борзнянська-303 глибиною 4508 м пробуре-

на у північно-східній частині Борзнянської ступені. За матеріалами буріння, ви-

пробування керна і промислово-геофізичних випробувань у розрізі свердловини 

відсутні перспективні на нафту і газ горизонти (рис. 7.101, 7.102).  
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Рис. 7.101. Структурна схема Борзнянської площі (за матеріалами ДГП «Чернигівнаф-

тогазгеологія», 1981 р.) 

 

 
 

Рис. 7.102. Сейсмогеологічний профіль Борзнянської площі (за матеріалами ДГП «Чер-

нигівнафтогазгеологія», 1981 р.) 
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Свердловиною розкрито такий розріз (м): 
 четвертинні, неогенові й палеогенові відклади – 0–234; 

 верхня крейда – 234–580; 

 нижня крейда – 580–705; 

 верхня юра – 705–867; 

 середня юра – 867–982; 

 тріас – 982–1214; 

 верхня перм – 1214–1502; 

 нижня перм і верхній карбон – 1502–1563; 

 середній карбон: московський ярус – 1563–1756;  

                                        башкирський ярус – 1756–2083; 

 нижній карбон: серпуховський ярус – 2083–2160; 

                                      візейський ярус – 2160–2276; 

 верхній девон: надсольовий комплекс (данково-лебедянський) – 2276–3018; 

                                          верхньосоленосний комплекс (єлецько-лебедянський) – 3018–3335; 

                                    міжсольовий комплекс (задонсько-єлецький) – 3335–4508. 

В результаті комплексного аналізу матеріалів буріння і вивчення керна св. 

Борзнянська-303 можна виділити такі перспективні інтервали у відкладах фа-

менського ярусу верхнього девону (надсольовий і міжсольовий комплекси): 
 2967–3003 (D3fm) – аргіліти (Сорг. – 1,35–3,66 %); 

 3394–3445 (D3fm)  – аргіліти (Сорг. – 3,84 %) з прошарками пісковиків; 

За результатами переінтерпретації матеріалів ГДС, найбільш перспектив-

ними в міжсольовому комплексі порід св. Борзнянська-303 є інт. 2996–3019, 

3050–3181, 3229–3265 м. (рис. 7.103). 

Свердловина Кінашівська-6 глибиною 2399 м пробурена в межах Кінашів-

ського підняття. Свердловиною розкрито розріз осадових утворень девону, кар-

бону, пермі й мезокайнозою (рис. 7.104).   

Свердловиною розкрито такий розріз (м): 
 мезокайнозойські й пермські відклади – 0–1310; 

 верхній карбон – 1310–1332; 

 середній карбон: московський ярус – 1332–1551;  

                                        башкирський ярус – 1551–1810; 

 нижній карбон: серпуховський ярус – 1810–1854; 

                                        візейський ярус – 1854–1979; 

 верхній девон: фаменский ярус: 

надсольовий комплекс (данково-лебедянський) – 1979–2112; 

міжсольовий комплекс (задонсько-єлецький) – 2112–2228; 

франський ярус (євланівсько-лівенський) – 2228–2399. 

Данково-лебедянські шари представлені глинисто-карбонатними породами 

з туфогенними і брекчійованими різновидами; задонсько-єлецькі – тонкоритмі-

чним перешаруванням аргілітів, алевролітів і пісковиків (останні є водонасиче-

ними); євланівсько-лівенські – кам‘яною сіллю з прошарками глинистих порід. 

У розрізі девону сприятливих колекторів за даними ГРС не встановлено. 

В результаті комплексного аналізу матеріалів буріння і вивчення керна св. 

Кінашівська-6 виділені такі перспективні інтервали у відкладах фаменського 

ярусу верхнього девону (надсольовий і міжсольовий комплекси): 
 1979–2000 (D3fm) – аргіліти вуглисті піритизовані (Cорг. – 40,37 %); 
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 2112–2218 (D3fm) – аргіліти, алевроліти, пісковики (Сорг. – 1,20–4,43 %). 

 

 
 

Рис. 7.103. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Борзнянська-303 

 

 
 

Рис. 7.104. Сейсмогеологічний профіль Кінашівської площі (за матеріалами ДГП «Укр-

геофізика», 2008) 
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За результатом переінтерпретації даних ГДС (рис. 7.105) виявлено потен-

ційну нафтоносність порід в інт. 1978–2017 і 2102–2226 м.  

 

 
 

Рис. 7.105. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Кінашівська-6  

 

Свердловина Ушнянська-1 глибиною 2805 м пробурена на західному 

склепінні Осьмаківської структури. Свердловиною розкрито такий розріз (м): 
 кайнозой – 0–270;  

 крейда – 270–640; 

 юра – 640–888; 

 тріас – 888–1352; 

 нижня перм – 1352–1380; 

 верхній карбон – 1380–1408; 

 середній карбон: московський ярус – 1408–1650;  

                                        башкирський ярус – 1650–1925; 

 нижній карбон: серпуховський ярус – 1925–1986; 

                                      візейський ярус – 1986–2122; 

 верхній девон, фаменський ярус: міжсольовий комплекс (задонсько-єлецький) – 

2122–2746; 

                франський ярус (євланівсько-лівенський) – 2746–2805.  

Свердловиною з глибини 2746 м розкрита нижня соленосна товща, пред-

ставлена переважно кам‘яною сіллю. У міжсольових відкладах виділяються дві 

товщі: глинисто-карбонатна (2390–2746 м) і теригенна (2122–2390 м). Перша 
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представлена чергуванням вапняків, мергелів і аргілітів, при цьому в інт. 2590–

2686 м переважають вапняки, а в інт. 2700–1746 м – мергелі. Пласти вапняків 

характеризуються низькими фільтраційними властивостями, пористістю 6–9 %, 

питомим електричним опором 10–25, тобто є щільними.  

В результаті комплексного аналізу матеріалів буріння і вивчення керна св. 

Ушнянська-1, можна виділити такі перспективні інтервали у відкладах фамен-

ського ярусу верхнього девону (надсольовий і міжсольовий комплекси): 
 2177–2192 (D3fm) – алевроліти з прошарками аргілітів (Сорг. – 1,51 %); 

 2565–2591 (D3fm) – аргіліти (Сорг. – 2,64–2,79 %). 

За результатами переінтерпретації даних ГДС зроблений висновок, що по-

роди інт. 2140–2400 м, 2507–2588 м перебувають у нафтонасиченому стані.  

Свердловина Борківська-15 глибиною 4776 м пройдена на північному 

крилі Ушнянського підняття, у межах Дубровського склепіння. Свердловиною 

розкрито такий розріз (м): 
 четвертинні та палеогенові відклади – 0–230; 

 крейда – 230–670; 

 юра – 670–930; 

 тріас – 930–1132;  

 перм – 1132–1453; 

 верхній карбон – 1453–1470; 

 середній карбон – 1470–2022; 

 нижній карбон – 2022–2320; 

 верхній девон, фаменський ярус (міжсольова товща) – 2320–4531; 

                                    франський ярус: нижня соленосна товща – 4531–4660; 

                                                           підсольова ефузивно-туфогенна товща – 4660–4776. 

При випробуванні свердловини припливів не отримано, однак ознаки наф-

тоносності встановлено в керні з інт. 4179,6–4184,6 м, а в нижній частині між-

сольового розрізу – бітумінозні вапняки.  

Відклади девону представлені міжсольовим комплексом (теригенна і гли-

нисто-карбонатна пачки), другим соленосним комплексом (лівенські шари) і пі-

дсольовим комплексом (ефузиви воронезького віку).  

Другий соленосний комплекс розкритий на глибині 3990–4630 м, для нього 

характерним є невелика товщина солі, основна частина комплексу представлена 

глинистими вапняками, доломітами, мергелями, туфопісковиками і туфобрекчі-

ями, сульфатно-карбонатними породами.  

Глинисто-карбонатна пачка задонсько-єлецького горизонту розкрита на 

глибинах 3350–3990 м, складена глинистими вапняками, мергелями, аргілітами.  

Теригенна пачка залягає в інт. 2322–3350 м, складена аргілітами, мергеля-

ми з прошарками водонасичених алевролітів і тонкозернистих пісковиків. Від-

носно високим опором характеризуються лише вапняки в інт. 2388–2400, у 

тріщинах яких відмічена присутність бітуму.  

Відклади карбону і пермі є водонасиченими, продуктивні шари відсутні.  

В результаті комплексного аналізу матеріалів буріння і вивчення керна св. 

Борківська-15 виділені такі перспективні інтервали у відкладах фаменського 

ярусу верхнього девону (надсольовий і міжсольовий комплекси): 
 2787–2838 (D3fm) – аргіліти (Сорг. – 1,08–1,15 %) з прошарками пісковиків і вапняків; 
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 2902–2915 (D3fm) – аргіліти (Сорг. – 1,39 %) з прошарками алевролітів і пісковиків; 

 3016–3021 (D3fm) – перешарування пісковиків і аргілітів (Сорг. – 1,72 %) (рис. 7.106); 

 3756–3767 (D3fm) – аргіліти (Сорг. – 2,04 %), іноді з залишками бітуму (рис. 7.107). 

Керн з ознаками нафтоносності виявлено в межах інтервалів глибин 

4179,6–4184,6 м, у розрізі свердловини зустрінути бітумінозні вапняки в нижній 

частині міжсольового розрізу. Інт. 3379,0–3384,8 м складений перешаруванням 

вапняків, алевролітів, пісковиків і доломітів, які світяться під УФ лампою, тоб-

то мають ознаки нафтоносності. Переінтерпретація даних ГДС дозволила про-

гнозувати нафтонасиченість порід у межах інтервалів 2793–2818, 2830–2857, 

2872–2906, 3041–3100, 3746–3798 м.  

 

  
 

Рис. 7.106. Бітум в асоціації із вкрапленіс-

тю піриту. Аншліф 85 БК 

 

Рис. 7.107. Вітродетриніт (антрацит) в асо-

ціації з гематитом. Аншліф 81 БК 
 

Ведильцівська площа. Ведильцівська площа розміщена на крайньому 

заході ДДЗ. Потенційний інтерес становлять девонські відклади. Тут вивчено 

розрізи свердловин Ведильцівська-3, 5; Пакульська-227; Олешнянська-2. На 

жаль, весь керн пробурених свердловин (крім св. Олешнянська-2) скорочений, 

тому стислий опис результатів буріння надається за звітними даними.  

Свердловина Ведильцівська-3 глибиною 3205 м пробурена на південно-

західному крилі Ведильцівської структури. Її вибій розташований в міжсольо-

вих відкладах верхнього девону. Вони розкриті в інтервалі 2220–3205 м і пред-

ставлені двома товщами: аргіліто-алевроліто-пісковиковою (2220–2797 м) і піс-

ковиково-карбонатною (2797–3205 м). При вибої 3205 м під час промивки све-

рдловини газокаротажною станцією було зафіксовано збільшення газовмісту 

вуглеводнів із 7 до 11 % в інт. 2680–3205 м. За результатами газового каротажу 

після буріння відмічено підвищення газопоказників з максимумом у привибив-

ній зоні. Однак при подальшому випробуванні інт. 2940–3029, 3039–3110, 

3135,9–3205,0 припливу із цих пластів не отримано.  

В результаті комплексного аналізу матеріалів буріння і вивчення розрізу 

св. Ведильцівська-3 виділений перспективний інтервал в міжсольових відкла-

дах девону: 
 2817–2891 м (D3rd-el) – аргіліти. 
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Свердловина Ведильцівська-5 глибиною 3848 м пробурена в межах Веди-

льцівської структури.  Її вибій розміщений в глинисто-карбонатних утвореннях 

міжсольової товщі (задонсько-єлецький горизонт), а можливо і більш давніх 

утворень (євланівський горизонт). Свердловиною розкрито розріз міжсольового 

(інт. 2611–2942 м), верхнього соленосного (2204–2611 м) і надсольового (1298–

2204 м) комплексів девону, на яких незгідно залягають редуковані осади карбо-

ну, пермі та мезокайнозою.  

В результаті комплексного аналізу матеріалів буріння св. Ведильцівська-5 

за аналогією з розрізом св. Ведильцівська-3 виділені такі перспективні інтерва-

ли в міжсольових відкладах девону (м): 
 2798,3–2803,5 – аргіліти темно-зеленувато-сірі, слюдисті, з прошарками алевролітів і 

пісковиків темно-сірих до чорних, вуглистих, шаруватих; 

 3112–3118 – аргіліти темно-сірі до чорних, тонкошаруваті, слюдисті, з прошарками 

алевролітів темно-сірих, слюдистих і пісковиків зеленувато-сірих, кварц-

польовошпатових. 

Свердловина Пакульська-227 глибиною 3184 м пробурена в західній час-

тині міжріччя Десни і Дніпра на сейсмопрофілі Сорокошичі–Репки. На глибині 

3153 м свердловина досягла проектного горизонту – докембрію. В розкритому 

розрізі ознак нафтогазоносності не виявлено. Свердловиною розкрито такий ро-

зріз (м): 
 четвертинні, неогенові й палеогенові відклади – 0–185; 

 нижня крейда – 185–223; 

 верхня юра – 223–370; 

 середня юра – 370–446; 

 тріас – 446–610; 

 верхня перм – 610–862; 

 нижня перм – 862–870; 

 середній карбон: московський ярус – 870–993;  

                                        башкирський ярус – 993–1172; 

 нижній карбон: серпуховський ярус – 1172–1245; 

                                      візейський ярус – 1245–1345; 

                                      турнейський ярус – 1345–1470; 

 девон – 1470–3153; 

 докембрій – 3153–3184. 

Девон представлений (зверху): 

 задонсько-єлецькими та лебедянськими шарами – перешарування аргілітів, алевролі-

тів, пісковиків, з прошарками туфів, вапняків; 

 євланівськими та лівенськими шарами – аргіліти, алевроліти, вапняки; 

 міжсольова товща – базальти, андезибазальти, діабази, туфи, туфопісковики.  
Докембрій складений гранат-біотитовими гнейсами. 

В результаті комплексного аналізу матеріалів буріння і вивчення розрізу 

свердловини виділені такі перспективні інтервали у відкладах девону: 
 1740–1893 – аргіліти темно-сірі до чорних, вапнисті; 

 1960–2008 – аргіліти темно-сірі до чорних, карбонатні, слюдисті. 

За результатами аналізу і переінтерпретації даних ГДС як найбільш перс-

пективний виділено інтервал глибин 1480–1639 м (рис. 7.108). 



204 
 

 2
0

4
 

 

 
 

Рис. 7.108. Результати переінтерпретації даних ГДС у розрізі св. Пакульська-227  

 

Свердловина Олешнянська-2 глибиною 2955 м пробурена в північній при-

бортовій зоні ДДЗ у межах Уборківського підняття, яке розміщено поблизу 

Грибово-Руднянської та Ловинської площ, розкрила такий розріз (м): 
 кайнозой – 0–147; 

 верхня крейда – 147–210; 

 нижня крейда – 210–290; 

 верхня юра – 290–400; 
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 середня юра – 400–460; 

 тріас – 460–730; 

 середній карбон – 730–905;  

 нижній карбон – 905–992; 

 верхній девон, фаменський ярус: задонсько-єлецькі – 992–1267; 

                                     франський ярус: євланівсько-лівенські – 1267–2173; 

                                                               воронезькі – 2173–2373; 

                                                               алатирські – 2373–2495; 

                                                               саргаєвсько-семилуцькі – 2495–2553; 

                                                               пашийський та киновській – 2553–2585; 

 середній девон, живетський ярус: старооскольський – 2585–2660; 

                                     ейфельський ярус: пярнуський і наровський – 2660–2698; 

 докембрій – 2698–2955. 

Задонсько-єлецькі шари представлені мергелями з прошарками вапняків; 

євланівсько-лівенські – сіллю, ангідритами з прошарками і шарами пісковиків і 

аргілітів, знизу – з горизонтом туфів; воронезькі – мергелями з шарами ангідри-

тів (у верхній частині) і вапняків (в нижній частині); алатирські – перешаруван-

ням вапняків (переважають) і аргілітів; саргаєвсько-семилуцькі  – чергуванням 

вапняків і доломітів; пашийські та киновські –  доломіти з прошарками і шара-

ми аргілітів і пісковиків; старооскольські –  чергуванням аргілітів і пісковиків; 

пярнуські та натовські –  чергуванням аргілітів і пісковиків; докембрій – гней-

сами і мігматитами. 

В результаті комплексного аналізу матеріалів буріння і вивчення розрізу 

св. Олешнянська-2 виділено перспективний інтервал у відкладах девону: 
 2600–2630 м (D2) – грубе чергування аргілітів (Сорг. – 1,53 %) і пісковиків (рис. 7.109, 

7.110).  

 

  
 

Рис. 7.109. Зр. 86 БК. Чорний сланець. Сверд-

ловина Олешнянська-2, інтервал 2620–2630 м 

 

Рис. 7.110. Глобулярний пірит в алев-

ритистому аргіліті. Аншліф 86 БК 
 

 

 

 

 



206 
 

 2
0

6
 

 

6.6. Перспективи газоносності ущільнених порід Східного НГР 

 

На основі вищенаведених критеріїв була оцінена перспективність основ-

них стратиграфічних комплексів ДДЗ і визначені перспективні ділянки щодо 

газоносності ущільнених порід [Нетрадиційні…., 2014
6
].  

Девонський комплекс. Перспективні відклади комплексу приурочені до 

міжсольових та надсольових відкладів фаменського ярусу. Виділено дві перс-

пективні зони: Каплинцівсько-Крем‘янківська і Зачепилівсько-Кременівська. 

Каплинцівсько-Крем’янківська перспективна зона розташована у захід-

ній частині південної прибортової зони ДДЗ. Тут перспективи газоносності 

ущільнених порід пов‘язані з міжсольовим комплексом девону (задонсько-

єлецькі відклади фамену), представленого пісковиками з прошарками алевролі-

тів і аргілітів. Товщина перспективних пачок складає 30–110 м, глибина їх заля-

гання – 3800–4500 м. Відкрита пористість порід складає 3–7 %, їх термальна 

зрілість відповідає стадії МК3–4. Перспективні відклади розкриті в свердловині 

Колайдинцівська-413. В центральній частині перспективної зони виділена ви-

сокоперспективна Колайдинцівська зона площею 80 км
2
. 

  Зачепилівсько-Кременівська перспективна зона розташована у центра-

льній частині південної прибортової зони ДДЗ. Перспективи газоносності 

пов‘язані з відкладами фаменського ярусу, складеного пачками пісковиків та 

алевролітів з прошарками аргілітів. Товщина перспективних пачок становить 

30–60 м, глибина їх залягання – 2700–4200 м. Відкрита пористість порід скла-

дає 3–7 %, їх термальна зрілість відповідає стадії МК2–4. Перспективні відклади 

розкриті в свердловинах Боярська-2, Ливенська-1,Шедіївська-486. В централь-

ній частині перспективної зони виділена високоперспективна Боярсько-

Шедіївська зона площею 220 км
2
. 

  Нижньокам’яновугільний комплекс. Перспективні відклади приуроче-

ні до верхньовізейського під‘ярусу і серпуховського ярусу. Виділені перспекти-

вні зони: Західносолохівсько-Матвіївська і Новогригорівсько-Близнюківська. 

 Західносолохівсько-Матвіївська перспективна зона розташована в 

центральній частині приосьової зони ДДЗ в межах Солохівсько-Диканського 

валу. Перспективи газоносності пов‘язані з пачками пісковиків та алевролітів з 

прошарками аргілітів верхньовізейського під‘ярусу. Товщина перспективних 

пачок складає 50–80 м, глибина їх залягання – 4000–4400 м. Відкрита порис-

тість порід складає 4–6 %, їх термальна зрілість відповідає стадії МК3. Перспек-

тивні відклади розкриті в свердловинах Опішнянська-129, Західносолохівська-

106. В центральній частині перспективної зони виділена високоперспективна 

Солохівсько-Опішнянська зона площею 860 км
2
.   

Новогригорівсько-Близнюківська перспективна зона розташована в пів-

денній прибортовій зоні південно-східної частини ДДЗ. Перспективи газонос-

ності пов‘язані з верхньовізейським і серпуховським ярусами.  

Перспективні відклади верхньовізейського ярусу представлені пачками піс-

ковиків та алевролітів з прошарками аргілітів. Товщина перспективних пачок 
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складає 30–70 м, глибина їх залягання – 3300–4000 м. Відкрита пористість по-

рід складає 3–10 %, їх термальна зрілість відповідає стадії МК2-3. Перспективні 

відклади розкриті в свердловинах Катеринівська-623, Керносівська-1, Півден-

но-Близнюківська-672.  

Перспективні відклади серпуховського ярусу представлені пачками піско-

виків та алевролітів з прошарками аргілітів. Товщина перспективних пачок 

складає 50–100 м, глибина їх залягання – 3500–3800 м. Відкрита пористість по-

рід складає 4–8 %, їх термальна зрілість відповідає стадії МК2-3. Перспективні 

відклади розкриті в свердловинах Шандрівська-2, Близнюківська-621.  

В центральній частині перспективної зони виділена високоперспективна 

Катеринівсько-Близнюківська зона площею 1060 км
2
.   

  Середньокам’яновугільний комплекс. Перспективні відклади приуро-

чені до башкирського і московського ярусів. Виділена Веселівсько-

Артемівська перспективна зона, розміщена в південно-східній частині ДДЗ, 

на її границі з Донецькою складчастою спорудою.  

Перспективні відклади башкирського ярусу представлені пачками піскови-

ків і алевролітів з прошарками аргілітів. Товщина перспективних пачок складає 

30–100 м, глибина їх залягання – 2600–3900 м. Відкрита пористість порід скла-

дає 3,5–8,5 %, їх термальна зрілість відповідає стадії МК3. Перспективні відкла-

ди розкриті в свердловинах Корульська-2, Медвежанська-1, Дробишівська-637.  

Перспективні відклади московського ярусу представлені пластами ущіль-

нених піщано-алевролітових порід. Товщина перспективних пачок складає від 

17 м до 216 м, глибина їх залягання – 2900–4489 м. Відкрита пористість порід – 

3,5–8,5 %, їх термальна зрілість відповідає стадії МК3. Перспективні відклади 

розкриті в свердловинах Дробишівська-4, Святогірська-16, Тернівська-677, За-

хідно-Шебелинська-704, Артемівська-1, Веселівська-300-біс, Співаківська-31. 

В межах перспективної зони виділено три високоперспективних зони: Ве-

селівська площею 420 км
2
, Співаківсько-Артемівська площею 2390 км

2
, Каль-

міус-Торецька площею 510 км
2
.   

  Верхньокам’яновугільний комплекс. Перспективні відклади приуроче-

ні до касимівського ярусу. Виділена Кам’янсько-Артемівська перспективна 

зона, розміщена в південно-східній частині ДДЗ, на її границі з Донбасом. Пер-

спективні відклади представлені алевро-піщаними товщами. Товщина перспек-

тивних пачок складає 30–70 м, глибина їх залягання – 3000–3700 м. Відкрита 

пористість порід складає 3,5–8,5 %, їх термальна зрілість відповідає стадії МК2-

3. Перспективні відклади розкриті в свердловинах Артемівська-1, Бахмутська-1, 

Святогірська-10. В центральній частині перспективної зони виділена високопе-

рспективна Святогірсько-Артемівська зона площею 1170 км
2
.   

Висновки. Основними стратиграфічними комплексами ДДЗ, перспектив-

ними на пошуки сланцевого газу, є: девонський, нижньо-, середньо- і верхньо-

кам‘яновугільні. Високоперспективними площами на виявлення покладів слан-

цевого газу є: Артемівська, Євгеніївська, Зачепилівська, Гашинівська. Високо-

перспективними зонами на пошуки газу в ущільнених породах є: Колайдинців-

ська, Боярсько-Шедіївська, Солохівсько-Опішнянська, Катеринівсько-
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Близнюківська, Веселівська, Співаківсько-Артемівська, Кальміус-Торецька, 

Святогірсько-Артемівська. Високоперспективними площами на пошуки сланце-

вої нафти є: Ніжинська, Хорольська, Кінашівська. 
 

Запитання та завдання для самоперевірки 

 

1. Надайте загальну характеристику геологічної будови Східного НГР. 

2. Охарактеризуйте основні стратиграфічні підрозділи ДДЗ. 

3. Чим складений девон ДДЗ? 

4. Чим складений карбон ДДЗ? 

5. Охарактеризуйте особливості тектонічної будови ДДЗ. 

6. Наведіть приклади поздовжньої і поперечної зональності ДДЗ. 

7. Надайте характеристику основних нафтогазоносних комплексів ДДЗ. 

8. Які стратиграфічні рівні ДДЗ збагачені органічною речовиною? 

9. Що є найважливішим фактором накопичення ОР в осадових басейнах? 

10. Які перспективні стратиграфічні одиниці в ДДЗ ви знаєте? 

11. Охарактеризуйте основні перспективні стратиграфічні комплекси Східного НГР. 

12. Наведіть структуру девонських відкладів. 

13. З чого складається кам‘яновугільний комплекс? 

14. Що таке термальна зрілість пород і як вона визначається? 

15. Надайте геохімічну характеристику девонського комплексу. 

16. Надайте геохімічну характеристику нижньокам‘яновугільного комплексу. 

17. Які площі південно-східної частини ДДЗ можна визначити як перспективні стосовно 

сланцевого газу? 

18. Надайте загальну характеристику Артемівської перспективній площі. 

19. Чим обґрунтовані перспективи Артемівської площі? 

20. Надайте загальну характеристику Гашинівської перспективній площі. 

21. Чим обґрунтовані перспективи Гашинівської площі? 

22. Надайте загальну характеристику Євгеніївської перспективній площі. 

23. Чим обґрунтовані перспективи Євгеніївської площі? 

24. Чим обґрунтовані перспективи Ржавецької площі? 

25. Чи може вважатися перспективною Куличихінська площа? 

26. Чи може вважатися перспективною Західно-Шебелинська площа? 

27. Чи може вважатися перспективною Південно-Коломацька площа? 

28. Надайте загальну характеристику Зачепилівської перспективній площі. 

29. Чим обґрунтовані перспективи Зачепилівської площі? 

30. Які площі північно-західної частини ДДЗ можна визначити як перспективні стосовно 

сланцевої нафти? 

31. Надайте загальну характеристику Ніжинської перспективній площі. 

32. Чим обґрунтовані перспективи Ніжинської площі? 

33. Надайте загальну характеристику Хорольської перспективній площі. 

34. Чим обґрунтовані перспективи Хорольської площі? 

35. Надайте загальну характеристику Кінашівської перспективній площі. 

36. Чим обґрунтовані перспективи Кінашівської площі? 

37. Надайте загальну характеристику Ведильцівської перспективній площі. 

38. Чим обґрунтовані перспективи Ведільцівської площі? 

39. Охарактеризуйте перспективи газоносності ущільнених порід Східного НГР. 
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РОЗДІЛ 8 

 

ЗАХІДНИЙ НАФТОГАЗОНОСНИЙ РЕГІОН  

 

Карпатська нафтогазоносна провінція – одна з найстаріших у світі, де ще з 

XVIII століття розроблюються родовища вуглеводнів. Існує величезна кількість 

наукової літератури, присвяченій питанням геологічної будови і нафтогазонос-

ності Прикарпаття і Карпат, а також Волино-Подільської нафтогазоносної об-

ласті, відкриття родовищ вуглеводнів (Великомостівське і Локачинське газові 

родовища) якої вказують на її перспективність [Дригант, 2000; Карпатська наф-

тогазоносна…, 2004; Крупський, 2001 та багато інших]. Однак, питання нетра-

диційної нафтогазоносності породних комплексів цих провінції і області поста-

ло порівняно нещодавно і висвітлено в незначній кількості робіт, найбільш фу-

ндаментальною з яких є монографія [Нетрадиційні…, 2014
2
]. На матеріалах 

означеної монографії і побудований цей розділ.  

  

8.1. Геологічна будова і нафтогазоносність Карпатської нафтогазоносної 

провінції  

 

Геологічна будова. Карпатська складчаста система складена потужними 

(до 6–10 км) товщами крейдово-палеогенового флішу, який має складчасто-

покривну будову. У деяких місцях тильних частин флішового покриву на денну 

поверхню виходять вапнякові споруди (Пеніни) і кристалічні масиви (Марма-

роський), сформовані метаморфічними утвореннями рифею, венду, кембрію і 

верхнього палеозою. Пенінська вапнякова зона скель поділяє Східні Карпати на 

Зовнішні і Внутрішні. Східні Карпати мають прогини: передгірський – Перед-

карпатський, і внутрішній – Закарпатський. Вони складені потужними товщами 

молас отнангу, егенбургу, бадену, сармату і панону (Закарпаття). У Закарпатсь-

кому прогині є неогенове Вигорлат-Гутинське вулканічне пасмо. В основі Пе-

редкарпатського прогину і передових складок Карпат залягають відклади ри-

фею, венду, кембрію, силуру, верхнього палеозою і мезозою, а інколи й палео-

гену в платформних фаціях пасивної окраїни Євразійської плити, на яку насу-

нутий покрив Східних Карпат, чи, точніше, пасивна окраїна Євразійської плити 

підсунута під покрив Східних Карпат. Складчаста споруда Карпат, її основа і 

прогини розбиті численними порушеннями, у тому числі регіональними. У 

плані Карпатська гірська споруда утворює півколо, що огинає Паноно-

Трансільванію з горами Апусені.  

Важливе значення для розуміння геології Карпат має вивчення будови і 

причин утворення Мармароського кристалічного масиву. Існують уявлення, що 

цей масив є ―давнім ядром‖ Карпат; рядом горст-антикліналей, які чергуються з 

грабен-синкліналями на межі двох розгалужень Закарпатського розлому; пок-

ривом, відірваним від ―коріння‖ і переміщеним на північний схід. Є також дум-

ка, що породи масиву належать до офіолітів Мезотетісу. 
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Сучасні дослідники розглядають формування Карпат з позиції підсуву Єв-

разійської плити зі Східноєвропейською та Західноєвропейською мікроплитами 

під мікроплиту Паноно-Трансільванії з пологою сейсмофокальною зоною під 

Закарпатським прогином. Доказом є покривно-складчаста структура Карпат а 

також наявність офіолітів, післяорогенного магматизму, великого теплового 

потоку, різноманітних флюїдопроявів, зруденіння, інтрузивних тіл, підняття 

межі Мохо у Закарпатському прогині. Тут виділяється основа прогину – автох-

тон, та насунутий комплекс відкладів – алохтон. В основі прогину виділено Зо-

внішню зону з її північно-східною та південно-західною глибокоопущеною 

(Лопушнянською) підзонами та Внутрішню зону, межа між якими проходить 

по Передкарпатському  розлому, який трасується по регіональному мінімуму 

аномалій сил тяжіння. У насунутому комплексі виділено зону насунутих молас, 

насунутих структур з моласами і флішем та насунуті зони Складчастих Карпат 

(рис. 8.1). 

 
 

Рис. 8.1. Схема геологічного розвитку та районування Передкарпатського прогин 

[Крупський, 2001] 

а – пізній олігоцен; б – пізній олігоцен - міоцен; в – егенбургій; г – ранній сармат;  

Відклади: 1 – флішові, 2 – платформні, 3 – моласові, 4 – глибинні розломи: У – Ужоцький, П 

– Передкарпатський, Н – Надвірнянський, К – Калуський; 5 – насуви і покриви, 6 – напрями 

руху блоків, 7 – переважний напрямок зносу 
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Нафтогазоносність. У Прикарпатті нафту вперше почали видобувати в 

1771 р. біля с. Слобода-Рунгурська на Коломийщині з глибини 24 м із колодязя, 

який копали для видобутку солі. Одним із перших нафтових центрів не тільки 

України, а й світу був Борислав, де у 1886 р. вперше почали буріння свердловин 

ударним способом. У Бориславі пробурено свердловини з унікально великими 

дебітами нафти, наприклад, у 1908 р. зі свердловини «Ойл-сіті» одержано 3 000 

т нафти за добу, що є унікальним досягненням у світовому масштабі. І досі на 

нафтових промислах Бориславу продовжують видобувати нафту. 

Західний НГР включає Карпатську нафтогазоносну провінцію (НГП) і Во-

лино-Подільську нафтогазоносну область (НГО). У складі Карпатської НГП ро-

зрізняють Передкарпатську нафтогазоносну область з Більче-Волицьким і Бо-

риславсько-Покутським нафтогазоносними районами (НГР) та НГР платформ-

ного автохтону, НГО Складчастих Карпат зі Скибовим і Кросненським НГР і 

Закарпатську газоносну область (ГО) з Мукачівським та Солотвинським газо-

носними районами (ГР). Усього в Карпатській НГО відомо 112 родовищ вугле-

воднів (у Передкарпатській НГО – 102, в НГО Складчастих Карпат – 5, у Зака-

рпатській ГО – 5). У Волино-Подільській НГО відкрито 2 родовища газу (Вели-

комостівське, Локачинське) і один нафтопрояв (Павлівський), які пов‘язані з ві-

дкладами середнього девону. 

У Західному НГР, до якого належить Карпатська НГП і Волино-Подільська 

НГО, пробурено понад 3 000 пошуково-розвідувальних свердловин з 6,5 млн м 

проходки. Основною з видобутку вуглеводнів є Передкарпатська НГО. 

У Більче-Волицькому НГР (Зовнішня зона) відомо чотири родовища важ-

кої нафти у карпат-юрських відкладах (ρн = 900–1010 кг/м
3
) та газу в сарматсь-

ких відкладах, п‘ять газоконденсатних родовищ та 54 родовища вільного газу. 

Газові поклади приурочені переважно до відкладів сармату в північно-західній 

частині НГР і бадену в південно-східній частині. Залягають вони на глибинах 

від 80 (Черемхівсько-Струпківське родовище) до 3 700 м (Залужанське). Найбі-

льшим з них є Рудківське газове родовище з початковими запасами >33 млрд м
3
 

(рис. 8.2). Газ родовищ суттєво метановий (СН4 від 92,0 до 99,4 %), у незначних 

кількостях присутні етан, пропан, бутан, пентан і вищі вуглеводні, а з невугле-

водневих газів також у незначних кількостях – азот і вуглекислий газ. 

У Бориславсько-Покутському НГР відкрито 38 родовищ, з них 8 – нафто-

газоконденсатних і 30 нафтових. Поклади вуглеводнів приурочені до відкладів 

палеогену, де нафтоматеринською породою є чорні сланці менілітової світи 

олігоцену. Поклади відомі від денної поверхні (Космацький нафтопрояв у По-

кутських Карпатах, поклад Кубаш-Луква в Майданському тектонічному піввік-

ні) до 5810 м на Соколовецькому родовищі. Найбільшим за запасами в НГР є 

Битків-Бабченське нафтогазоконденсатне родовище (рис. 8.3) з початковими 

видобувними запасами: нафти – понад 12 млн т, розчиненого газу – 9,5 млрд м
3
, 

вільного газу – 46,4 млрд м
3
,  конденсату 1,8 млрд м

3
, усього – 69,7 млн т умов-

ного палива. Нафти дуже якісні та цінні, мають густину 800–880 кг/м
3
, високий 
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вміст парафіну – до 12 %, малий вміст смол, асфальтитів та сірки, високий ви-

хід бензинових фракцій. 

 
 

Рис. 8.2. Рудківське родовище. Геологічний розріз [Атлас родовищ…, 1998 ] 

 

 
 

Рис. 8.3. Битків-Бабченське нафтогазоконденсатне родовище [Атлас родовищ…, 1998 ] 

 

У НГР платформного автохтону (піднасув Карпат) у Чернівецькій обл. 

1984 р. відкрито Лопушнянське нафтове родовище з дебітами нафти до 200 

т/добу. Нафтоносними є відклади юри, крейди і платформного палеогену. 

У НГО Складчастих Карпат, у Скибовому НГР відомі Східницьке, Стріль-

бицьке, Ріпнянське, Верхньомасловецьке, Зворівське родовища і низка нафтоп-

роявів. Поклади нафти залягають на незначних глибинах, приурочені до відк-
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ладів палеогену та стрийської світи верхньої крейди. Зі Східницького родовища 

видобуто близько 3 млн т нафти, воно закінчене розробкою, яка тривала понад 

100 р. На пізній стадії розробки перебуває Ріпнянське родовище. Нещодавно 

відкриті Зворівське і Верхньомасловецьке родовища. У Кросненському НГР ві-

доме Гринявське родовище у Покутських Карпатах на глибинах 4600–4400 м, 

численні нафто- і газопрояви. 

У Закарпатській ГО відомо п‘ять газових родовищ: в Мукачівському газо-

носному районі – Русько-Комарівське (рис. 8.4), Королівське і Станівське, в 

Солотвинському газоносному районі – Солотвинське і Дібровське. Родовища 

дрібні за запасами, газ окрім метану (56–96 %), містить незначні кількості го-

мологів метану та багато азоту (до 39 %) і СО2 (від 0,11 % до 2,35 %).  

 

 
 

Рис. 8.4. Русько-Комарівське газове родовище. Геологічний розріз [Крупський, 2001 ] 

 

Перспективи нафтогазоносності пов‘язані зі структурами платформного 

автохтону (під насуву Карпат), Скибового НГР Складчастих Карпат,  Більче-

Волицького і Бориславсько-Покутського НГР Передкарпатської НГО. 
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8.2. Перспективи газоносності сланцевих формацій Волино-Подільської 

нафтогазоносної області  

 

Геологічна будова. Волино-Подільська НГО розміщена на границі між 

Українським щитом (УЩ) і Передкарпатським прогином, в межах Східно- і За-

хідноєвропейської платформ. На території Волино-Поділля в рифеї і венді роз-

вивалася південно-західна частина Волино-Оршанського прогину, в кембрії та 

ранньому девоні – Балтійсько-Дністровський перикратонний прогин, в серед-

ньому девоні-карбоні формувався Львівський палеозойський прогин (ЛПП). 

Волино-Оршанський прогин простягається в північно-східному напрямі за 

межі України. Він виповнений червоноколірними породами верхнього рифею 

товщиною від 300 м до 900 м, а у венді перекритий теригенно-вулканогенними 

відкладами. На півночі він обмежений Ратнівською горстовою зоною.  

Тектонічна будова регіону має блоковий характер. Блоки обмежені зонами 

глибинних розломів, основні з яких північно-східного і північно-західного на-

прямків. В регіоні виділяються Східноєвропейська (древня) і Західноєвропей-

ська (молода) платформи, границя між ними проходить по Нововолинському і 

Радехів-Рогатин-Монастирському розломах, які є складовими трансєвропейсь-

кої шовної зони (зона Тейссейре-Торнквіста). У СЄП виділяються Волино-

Подільська монокліналь, Ковельський виступ та Зовнішня зону ЛПП, що сфор-

мувалася на слабо дислокованих відкладах рифею-середнього девону, які заля-

гають на кристалічному фундаменті. На Західноєвропейській платформі виді-

ляється Внутрішня зона ЛПП, що сформувалася на дислокованих відкладах ри-

фей-середньодевонського віку, і Рава-Руська складчаста зона з накладеною 

Львівською крейдовою мульдою в її північно-західній частині. На південний 

схід від Внутрішньої зони ЛПП виділяють Міліївську зону лінійно витягнутих 

дислокованих структур північно-західного простягання (рис. 8.5, 8.6). 

У геологічній будові території беруть участь осадові утворення верхнього 

протерозою (рифей, венд), палеозою (кембрій, ордовик, силур, девон, карбон), 

мезозою (юра, крейда) та кайнозою (неоген) (рис. 8.7). Вони залягають на ар-

хей-протерозойському кристалічному фундаменті, що виходить на поверхню в 

області УЩ і занурюється в південно-західному напрямі до глибини 8 км на 

границі з Передкарпатським прогином. В цьому ж напрямку збільшуються пов-

нота розрізу й товщини осадових утворень. 

Архей і палео-мезопротерозойський фундамент представлений гранітами, 

гранодіоритами, сланцями, іншими виверженими й метаморфічними породами. 

Осадовий комплекс починається утвореннями рифейської (поліська серія) і 

вендської (волинська та валдайська серії) систем. Поліська серія складена лагу-

нно-континентальними червоноколірними породами: дрібнозернистими піско-

виками, алевролітами та аргілітами із пластовими інтрузіями основного складу. 

На північному сході території їх товщина досягає 1000 м. Волинська серія тов-

щиною до 400 м представлена перешаруванням вулканогенних порід (базальти 
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та їх туфи) з пачкою строкатих пісковиків, гравелітів і конгломератів у підошві, 

валдайська (до 500 м) – чергуванням пісковиків, алевролітів, аргілітів. Нижня 

частина валдайської серії складена різнобарвними бурувато-червоними і зеле-

ними аргілітами, перекритими товщею перешарування сірих аргілітів і піскови-

ків з обвугленими органічними рештками. 

  

 
 

Рис. 8.5. Схема тектонічного районування Волино-Поділля [Нетрадиційні…, 2014
2
] 

1 – границя УЩ; 2 – границя ЛПП; 3 – границя Передкарпатського прогину; 4 – Нововолин-

ський і Радехів-Рогатин-Монастирський розломи (зона Тейссейре-Торнквіста); 5 – основні 

розломи північно-західного напрямку (2-2 -  Луцько-Збаразько-Кам‘янець-Поліський; 3-3 – 

Городоцько-Капуський; 4-4 – Рава-Руський; 5-5 – Рівненсько-Борщівсько-Новосілківський); 

6 – основні розломи північно-східного і субширотного напрямку; 

I – СЄП: Iд – Волино-Подільська монокліналь, I6 – Ковельський виступ, Iв – Зовнішня зона 

ЛПП; II – Західноєвропейська платформа: II8 – Внутрішня зона ЛПП, II6 – Міліївська зона; III 

– Рава-Руська зона з накладеною Львівською мульдою; IV – Передкарпатський прогин   
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Рис. 8.6. Геологічний профіль по лінії Рава-Руська–Великі Мости–Локачі–Семеринка 

[Нетрадиційні…, 2014
2
] 
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Рис. 8.7. Схема стратиграфії Волино-Поділля [Нетрадиційні…, 2014
2
] 
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Кембрійські відклади поширені повсюдно і представлені балтійською та 

бережківською серіями. В підошві першої вирізняють горизонт рівненських пі-

сковиків (до 30–40 м), перекритих глинистими породами. Бережківська серія 

(середня і верхня частини кембрію) характеризується чергуванням пісковиків, 

алевролітів, аргілітів. Зі сходу на захід зменшується зернистість, а також частка 

піщаних порід у розрізі. Загальна товщина кембрійського комплексу досягає 

900 м у західній частині території, а в напрямку до УЩ зменшується до викли-

нювання, у цьому ж напрямку зменшується товщина кожного елементу розрізу. 

Породи ордовику залягають локально на розмитій поверхні кембрію і 

складені теригенно-карбонатною товщею (до 105 м). 

Утворення силуру із стратиграфічною незгідністю перекривають кембрій 

та ордовик. Виділяють горизонти: китайгородський і баговицький (венлокський 

ярус), малиновецький (лудловський) і скальський (пржидольський ярус). На за-

ході вони складені вапняками (350–450 м) і вапняково-глинистими породами 

(до 900 м), на сході по лінії Чернівці-Бучач-Лопатин-Горохів-Локачі розвинені 

бар‘єрні рифи, в зарифових частинах яких відомі седиментаційні доломіти зі 

включеннями і пропластками ангідритів.  

Силур згідно перекритий девоном. Нижній девон складений сірою вапня-

ково-теригенною тиверською і піщано-глинистою червоноколірною дністров-

ською серіями товщиною від 1500 м у західній частині до 450 м у східній, а на 

Ковельському виступі – до 100 м. Середній девон залягає незгідно на нижньо-

му, його товщина зростає на південний захід від Ковельського виступу від 105 

м до 170–230 м. Розріз середнього девону починається лопушанською світою з 

базальною пачкою (до 20 м) пісковиків, алевролітів та аргілітів. Її перекриває 

лопушанська світа масивних доломітів, доломіто-ангідритів (до 40 м), яка є ре-

гіонально витриманим реперним горизонтом девону. Вище залягають підлип-

ська, пелчинська і золотолипська світи, складені чергуванням вапняків, доломі-

тів, пісковиків, алевролітів та аргілітів загальною товщиною до 150 м. Розріз 

середнього девону закінчується батятицькою світою (до 35 м), складеною аргі-

літами з прошарками алевролітів і доломітів. Верхній девон представлений то-

вщею вапняків і доломітів франського і фаменського ярусів, іноді з пропласт-

ками аргілітів і пісковиків у верхній частині загальною товщиною до 1000 м. 

Розріз палеозою завершується товщею карбону (до 1100 м), в якому виріз-

няють турнейський, візейський, серпуховський яруси нижнього відділу та баш-

кирський ярус – середнього. Це товща сіроколірних, внизу вапняково-

теригенних, а вище – теригенних порід із пропластками вугілля, які у верхньому 

візе – нижньому башкірі мають промислове значення (Львівсько-Волинський ву-

гільний басейн).  

Відклади палеозою з великою стратиграфічною і кутовою незгідністю пе-

рекриті мезозойськими породами, товщина яких на заході досягає 1600 м. Вони 

представлені теригенно-вапняковими породами юри (від оксфорду до титону) і 

теригенно-вапняковими – нижньої та середньої крейди (альбу-маастрихт). На 

схилі УЩ розвинуті тільки верхньокрейдові відклади товщиною до 100 м. 
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Породи неогену представлені пісками із пропластками глин невеликої то-

вщини, значно поширені четвертинні відклади товщиною 0,3–0,5 м. 

Нафтогазоносність. На території Волино-Поділля відкрито Великомостів-

ське і Локачинське газові родовища з покладами в середньому девоні. 

Великомостівське родовище  розміщене в північній частині Внутрішньої 

зони ЛПП, пов‘язане з антиклінальною пасткою північно-західного простягання 

у середньодевонських відкладах. Основний газовий поклад залягає на глибинах 

2300–2450 м у базальних пісковиках і екранується сульфатно-карбонатними 

породами лопушанської світи. У склепінній частині родовища пробурена пара-

метрична свердловина Великомостівська-30 глибиною 4800 м, яка нижче порід 

карбону і девону розкрила відклади силуру і кембрію. 

Локачинське родовище розміщене в північній частині Зовнішньої зони 

ЛПП, приурочене до брахіантиклінальної складки північно-східного простяган-

ня (рис. 8.8). На глибинах 815–980 м виявлено 7 покладів газу: один – у базаль-

них пісковиках лопушанської світи і 6 – у вапнистих пісковиках середнього де-

вону. Родовище знаходиться в розробці. 

 

 
 

Рис. 8.8. Локачинське родовище. Структурна карта покрівлі VI продуктивного горизо-

нту (лопушанська світа), геологічний розріз по лінії І-І, розріз продуктивної товщі де-

вону по лінії І-І [Атлас родовищ…, 1998] 
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На потенційну нафтогазоносність кембрійських відкладів вказують насту-

пні факти (рис. 8.9). В розрізах кембрію багатьох свердловин виявлені газоносні 

пласти і ємнісні колектори з добрими фільтраційними властивостями, часто 

спостерігалося розгазування бурового розчину (св. Великомостівська-30, Пере-

мишлянська-1, Літовезька-1, Володимир-Волинська-1, Локачинська-7 та ін.); 

нафтові плівки на поверхні розчину (Літовезька-1); аномалії за газовим карота-

жем до 7 %, рідше 33 % при фоні 0,30,7 % (Перемишлянська-1); часто відміча-

вся запах бітуму в керні, а в св. Володимир-Волинська-1 піднято 3,5 м піщано-

алевролітових порід, просякнутих легкою нафтою. У св. Перемишлянська-1 в 

інтервалі 34753545 м спостерігалось фонтанування природного газу з вмістом 

метану до 85,45 %. Під час буріння рівненського горизонту була заміряна висо-

ка газонасиченість бурового розчину (до 23 %). У св. Воютинська-1 виділено 13 

пластів-колекторів з пористістю 1018 %, в свердловинах Тихотинської площі 

 14 пластів з пористістю 915 %. У св. Володимирівська-1 пористість колекто-

рів становить 610 %, Загір‘ївська-1  614, Сокальська-1  8, Сушнівська-1 – 

28 %. Виходи нафти відомі в селах Колинківці і Луковиця в Чернівецькій об-

ласті на Волино-Подільській монокліналі. На Ковельському виступі примазки 

нафти і нафтонасичені пісковики виявлені в ряді картувальних свердловин. 

В силурійських відкладах Волино-Поділля виявлено ряд проявів вуглевод-

нів у рифовому комплексі порід, який приурочений до трьох горизонтів силуру: 

баговицького, малиновецького і скальського. Деякі зразки керну, піднятого з 

рифогенних порід силуру, мали нафтовий запах, примазки, включення рідкої 

нафти в тріщинах і кавернах, інколи цілі інтервали кавернозних доломітів були 

просякнуті легкою нафтою. При проходженні рифогенних порід спостерігалося 

розгазування глинистого розчину, плівки нафти. При випробуванні рифогенних 

порід скальського горизонту у св. Локачинська-12 одержаний приплив нафти 

світлого кольору (ρн=0,82–0,85), в св. Локачинська-8 – нафта смолиста, а у св. 

Локачинська-10–15 – легка, у св. Володимирівська-1 з порід баговицького гори-

зонту зафіксовано приплив газу дебітом 1,4 тис. м
3
/добу. В інтервалі 1803–1862 

м з малиновецького горизонту у св. Локачинська-10, 15, 17 і з баговицького – у 

св. Локачинська-15 одержані припливи пластових вод з великою кількістю роз-

чиненого газу (96 % метану) і плівками нафти. Нафтопрояви із силурійського 

комплексу порід (нафтонасичені керни і плівка нафти в буровій рідині) спосте-

рігалися також в структурно-пошукових свердловинах на площах: Марковичі, 

Горохів, Бережани, Коропець-Пишківці, Підгайці; в параметричній свердловині 

Загорівська-1. За результатами зонального прогнозу, виконаного у Львівському 

відділенні УкрДГРІ, протрасована полоса розвитку біогермів силурійського 

комплексу (рис. 8.10). Ці дані свідчать про перспективність пошуків покладів 

вуглеводнів у рифогенних утвореннях силуру.  

У девоні перспективними для пошуків покладів вуглеводнів є пісковики 

дністерської і тіверської серій нижнього девону; пісковики, алевроліти й трі-

щинувато-кавернозні карбонатні породи середнього девону (рис. 8.11).  
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Рис. 8.9. Карта перспектив кембрійського комплексу Волино-Подільської НГО [Гоник, 

2009] 
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Рис. 8.10. Карта перспектив силурійського комплексу Волино-Подільської НГО [Силу-

рійська рифова…, 2011] 

 



221 

 

 2
2

1
 

 
 

Рис. 7.11. Карта перспектив девонського комплексу Волино-Подільської НГО [Гоник та 

ін., 2009] 
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Прояви вуглеводнів зафіксовані структурно-пошуковим бурінням на площі 

Олесько-Золочів. Тут в св. Тихотин-3 в північно-східній частині Локачинського 

валу із відкладів середнього девону з інт. 736–744 м піднятий пісковик, просяк-

нутий нафтою. В західній частині регіону на площах Батятичі і Кам‘янка-Бузька 

в процесі буріння в девонських відкладах відмічені газопрояви. При геологозйо-

мочних роботах у вапняках девону встановлено газопрояви, примазки і краплі 

рідкої нафти в районі параметричних свердловин Луцька-1, Золочівська-1.  

Таким чином, чорносланцеві відклади палеозою Волино-Поділля характе-

ризуються сприятливою для газогенерації історією геодинамічного розвитку, 

наявністю відповідних сланцевих і аргілітових фацій, проявів вуглеводнів. 

Найбільш збагаченими ОР на Волино-Поділлі є відклади силуру, де вміст 

Сорг. змінюється від 0,2 % до 1,53 %. Збільшення вмісту Сорг. спостерігається у 

глинистих породах, які сформувались у межах відкритобасейнової (Львівсько-

Коломийської) структурно-фаціальної зони, де середній вміст Сорг. становить 

0,9–1,53 %. У породах рифової та шельфово-лагунної (Перехідної та Ковельсь-

ко-Хотинської) структурно-фаціальних зон вміст Сорг. не перевищує 0,07–0,2 %. 

У ЛПП девонські, силурійські та кембрійські відклади розкриті бурінням. 

Прошарки і пачки чорних сланців виявлено у розрізах балтійської і бережківсь-

кої світ. Це дає підстави прогнозувати в ЛПП значні нетрадиційні ресурси газу. 

Перспективними щодо сланцевого газу вважаються такі ділянки Волино-

Поділля: Рава-Руська і Східноліщинська (Львівська обл.), Белзська (Львівська 

та Івано-Франківська області), Давидівська (Чернівецька область), площею бли-

зько 500 км
2
 кожна. Їх прогнозні ресурси оцінюються в 1,5 трлн м

3 
газу.  

 

8.3. Перспективи нафтогазоносності олігоцен-міоценових відкладів менілі-

тової світи Карпат  

 

Менілітова світа Карпат вважається головною нафтогазоматеринською то-

вщею Карпат  і без сумніву являє собою важливий об‘єкт дослідження з точки 

зору оцінки можливості формування покладів сланцевої нафти та газу. Менілі-

тові сланці Карпат – це збагачені ОР чорні та темно-сірі аргіліти у так званій 

менілітовій світі олігоцен-міоцену у Внутрішньої зони Передкарпатського про-

гину і складчастих Карпат, що вміщує також прошарки пісковиків, алевролітів, 

мергелів, кременів товщиною від 0,5 см до 2–3 м. Характерною є присутність 

силіцитів (фтанітів, вапнистих силіцитів, діатомітів, спонголітів). Загальна то-

вщина світи сягає 1500 м, вона розділяється на три підсвіти: нижньоменілітову 

– роговики, бітумінозні сланці, аргіліти, прошарки глауконітових пісковиків, 

доломітів; середньоменілітову чи лопянецьку – перешарування вапняковистих 

аргілітів і пісковиків; верхньоменілітову – бітумінозні сланці з прошарками пі-

сковиків, алевролітів, мергелів, доломітів, у верхній частині – туфів і туфітів. 

Породи зім'яті в круті складки, ускладнені насувами і скидами.  

Дослідження менілітових сланців, як сировини для спалювання (горючих 

сланців) проводяться з початку минулого століття, однак лише в окремих про-

бах установлені технологічні параметри, що відповідають вимогам промисло-



223 

 

 2
2

3
 

вості – зольність 59–72 %, теплота згоряння більш 10–15 МДж/кг. На північно-

східному схилі Карпат відкрито п‘ять перспективних проявів менілітових слан-

ців з прогнозними ресурсами понад 7,7 млрд т, із зольністю менш 83 % і тепло-

творною здатністю 1100 ккал/кг.  

Як джерело природних вуглеводнів вони раніше не вивчалися, хоча, як 

вважається, бітумінозна менілітова світа є найпродуктивнішою з нафтогазонос-

них комплексів Прикарпаття, з нею пов'язано понад 70 % родовищ нафти Кар-

патської НГО. Нафтоносність менілітової світи встановлена більш як на 30 

об'єктах (Битків-Бабченське, Пнівське, Старунське, Долинське, Старосамбірсь-

ке та інші родовища). У флішових утвореннях менілітової світи Складчастих 

Карпат відкрито незначні поклади нафти в зонах Скибовій і Кросно на глиби-

нах від перших сотень метрів до 4600 м. 

Характерною особливістю менілітової світи, особливо її нижньої підсвіти, 

є збагаченість ОР (10–35 %, у середньому 12–17 %) і Сорг. (в середньому 4–6 %). 

Ступінь термальної переробки порід відповідає катагенезу МК1–МК2, ступінь 

бітумінізації ОР сягає 21–26 %, інколи – 38–48 %. Середня частина нижньоме-

нілітової підсвіти характеризуються відновним режимом і високим вмістом Сорг. 

(4–5 %). Це свідчить про високу біопродуктивність олігоценового басейну оса-

дконакопичення і дозволяє припускати, що відклади нижньоменілітової підсві-

ти є сприятливими для генерації вуглеводнів і можуть вміщувати поклади «роз-

сіяної» сланцевої нафти. Безпосереднім доказом цього є припливи нафти і газу, 

отримані з горизонтів менілітової світи ритмічної будови, складених аргілітами 

з прошарками алевролітів і пісковиків в свердловинах Орів-28, Делятин-15, Ви-

года-Витвицька-80, Пнів-18, Південний Гвізд-4, 9, Микуличин-3, 21, 22.   

Саме з менілітовою світою пов‘язані основні запаси нафти Внутрішньої 

зони Передкарпатського прогину, де розподіл родовищ вуглеводнів має чітко 

зональний характер: в Зовнішній зоні (Більче-Волицький) розвинені родовища 

газу (Більче-Волицьке, Дашавське та ін.), а у Внутрішній (Бориславсько-

Покутській) – нафти (Бориславське, Долинське та ін.) (рис. 8.12).  

У відкладах менілітової світи в центральній частині Передкарпатського 

прогину і Складчастих Карпат виділена перспективна Вигодська ділянка. В те-

ктонічному плані – це Внутрішня зона Передкарпатського прогину, перекрита 

Орівською та Береговою скибами Складчастих Карпат на північному заході та в 

районі Майданського тектонічного піввікна на південному сході, де на поверх-

ню виходять складки Бориславсько-Покутської зони. Відклади, які складають 

ці тектонічні зони, представлені флішем стрийської світи верхньої крейди, па-

леогеновими, еоценовими та олігоценовими (менілітова світа) відкладами пале-

огену, та поляницькою світою неогену (рис. 8.13). За оцінками фахівців видо-

бувні запаси газу Вигодської ділянки можуть складати від 3,7 до 9,9 млрд м
3
.    
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Рис. 8.12. Карпатська нафтогазоносна провінція і Волино-Подільська нафтогазоносна 

область [Маєвський та ін., 2002]  

Родовища: 1 – Локачівське, 2 – Великомостівське, 3 – Східно-Коханівсько-Свидницьке, 4 – Хі-

дновицьке, 5 – Рудківське, 6 – Опарське, 7 – Більче-Волицьке, 8 – Богородчанське, 9 – Косівсь-

ке, 10 – Старосамбірське, 11 – Бориславське, 12 – Північно-Долинське, 13 – Долинське, 14 – 

Битків-Бабченське, 15 – Лопушнянське, 16 – Солотвинське, 17 – Русько-Комарівське, 18 – Да-

шавське 

 

 
 

Рис. 8.13. Вигодська ділянка. Геологічний розріз [Нетрадиційні…, 2014
2
] 
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8.4. Перспективи газоносності щільних порід олігоцену зони Кросно і Ски-

бової зони Карпат  

 

В Складчастих Карпатах переважають нафтові родовища (всього 34), які 

здебільшого розміщені в Скибовому і передовій частині Кросненського покри-

ву. Південно-західніше, у Бітлянському субпокриві Кросненського покриву в 

глибоких свердловинах Бориня-1–3 , Бітля-1, 18, Лютня-1, 10 відзначались про-

яви горючого газу, іноді з конденсатом. На південний схід від них в басейні Бі-

лого Черемошу відкрите Гринявське газоконденсатне родовище, а неподалік 

пробурена параметрична свердловина Семаківська-1 з газоносними горизонта-

ми в олігоцені і нижній крейді. Отже, з точки зору перспектив газоносності ін-

терес представляє на північному заході частина Кросненського покриву, а на 

південному сході не тільки він, але й межуючи з ним тектонічні одиниці Ски-

бової зони Карпат. Однак, незважаючи на значні обсяги структурно-

пошукового і параметричного буріння, дотепер у Кросненському покриві, окрім 

Гринявського родовища, інших промислових скупчень газу відкрито не було. 

Це пояснюється присутністю в розрізі покриву ущільнених слабо газонасиче-

них колекторів (напівколектори, нетрадиційні колектори), видобуток газу з 

яких можливий тільки за умови застосування спеціальної методики. 

У геологічній будові Кросненського покриву беруть участь осадові породи 

крейдового і палеогенового віку (рис. 8.14). В покриві виділені дві структурно-

фаціальні одиниці – Турківський і Бітлянський субпокриви.  

Крейдові відклади в Турківському субпокриві (як і в південних скибах) 

представлені верхнім відділом – середньою і верхньою підсвітами стрийської 

світи – тонко- і середньоритмічним перешаруванням сірих і темно-сірих, дуже 

вапнистих, слюдистих пісковиків, алевролітів, аргілітів, мергелів, вапняків. У 

середній підсвіті пісковики домінують у розрізі, у верхній  перевагу мають гли-

нисті породи. Товщина світи сягає 1700 і більше метрів. В Бітлянському субпо-

криві верхньокрейдово-палеоценові відклади представлені темноколірним, пе-

реважно некарбонатним середньоритмічним флішем, у покрівельній частині 

котрого крім чорних аргілітів зустрічаються прошарки чорних кременистих 

склуватих пісковиків  загальною товщиною понад 2500 м.  

Верхній відділ палеоцену в Турківському субпокриві у межиріччі Тереблі і 

Брустуранки представлений ямненською світою зі строкатим флішем яремчан-

ського горизонту у підошві та потужною (до 250 м) товщею масивних товсто-

шаруватих, нерідко пористих пісковиків над ним. На ямненській світі згідно за-

лягають породи еоценового віку, що діляться на три світи. Нижня, манявська 

світа товщиною 150–400 м складена зеленим або строкатим тонкоритмічним 

флішем, невапнистим (іноді кременистим), з перевагою в розрізі зелених, зрідка 

червоних аргілітів. Вищезалегла вигодська світа (до 300 м), складена товсто-

шаруватими пісковиками з рідкісними пачками тонкоритмічного флішу. Над 

нею у складі бистрицької світи верхнього еоцену товщиною до 400 метрів спо-

стерігається тонкоритмічне флішове перешарування аргілітів зелених невапни-

стих, рідше – кременистих пісковиків і алевролітів, іноді кварцитоподібних. У 
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підошві бистрицької світи виділяється пачка строкатого флішу, а в покрівлі – 

горизонт глобігеринових мергелів. 

 

 
 

Рис. 8.14. Зведений стратиграфічний розріз Кросненського покриву і південно-західних 

скиб Українських Карпат [Нетрадиційні…, 2014
2
] 
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В обох субпокривах верхньоеоценові відклади згідно перекриваються олі-

гоценовим комплексом, в якому головну роль відіграють сірі вапнисті відклади. 

Кросненський тип розрізу олігоцену розвинений в південних скибах і Кроснен-

ському покриві. Тут нижня частина олігоцену носить назву головецької світи 

яка обмежена у підошві нижньокременевим горизонтом, в покрівлі – маркую-

чим горизонтом смугастих вапняків. Вище переважають кросненські фації. Для 

них характерний сірий колір і висока карбонатність порід. 

Менілітовий тип розрізу олігоцену характеризується перевагою чорних не-

вапнистих порід менілітової фації, які складають нижню і верхню підсвіти ме-

нілітової світи, в середній підсвіті домінують сірі породи. У підошвах нижньої 

та верхньої підсвіт простежуються горизонти кременів. Цей тип розрізу прита-

манний Береговій та Орівській скибам і Бориславсько-Покутському покриву.  

У Турківському субпокриві розріз головецької світи представлений поро-

дами менілітової фації, але в тильних лусках присутні породи кросненського 

типу. На північному заході субпокриву у верхній половині світи переважають 

товстошаруваті пісковики. Відклади головецької світи і нижньої підсвіти вер-

ховинської світи менілітового типу представлені аргілітами чорними невапнис-

тими, іноді тонколисткуватими, які чергуються з пісковиками і алевролітами 

сірими і темно-сірими дрібнозернистими некарбонатними (від 0,07 до 0,6  м). 

У Бітлянському субпокриві товстошаруваті пісковики утворюють єдину 

палеоцен-середньоеоценову піщану товщу (до 500–1000 м) з окремими пачками 

тонкоритмічного флішу (до 1–10 м). На ній лежить тонкоритмічна флішова то-

вща верхнього еоцену зі значною перевагою зелених, червоних, іноді чорних 

аргілітів, у цілому дуже подібна до бистрицької світи. Товщина верхнього ео-

цену змінюється від 250 до 350 м. 

У Бітлянському субпокриві породи менілітової фації складають тільки ни-

жню частину розрізу головецької світи, зменшуючись у потужності до 100 м і 

навіть 10 м над нижньокременевим горизонтом. Вище домінує суттєво глинис-

тий сірий фліш кросненської фації. Товщина головецької світи є максимальною 

у передових лусках Турківського субпокриву (до 1600–1700 м). У Бітлянському 

субпокриві товщина світи змінюється від 200 до 750 м. 

У Турківському субпокриві і у південних скибах верховинська світа ді-

литься на три підсвіти з досить чіткими, хоч і дещо діахронними контактами: 

нижню – груборитмічний фліш (до 1400 м), середню – середньоритмічний фліш 

(до 1100 м) і верхню – тонкоритмічний глинистий фліш (понад 650 м). Найбі-

льша загальна товщина верховинської світи зафіксована у передових лусках 

Турківського субпокриву, де вона досягає 2750 м. Разом з головецькою світою 

товщина олігоценового комплексу складає майже 4200 м. Це в три-чотири рази 

перевищує товщини однотипного комплексу у суміжних скибах.  

У Бітлянському субпокриві верховинська світа представлена тільки ниж-

ньою і середньою підсвітами. Нижньоверховинська підсвіта (до 1400 м) відріз-

няється сильною глинистістю розрізу (до 80 % аргілітів проти 10–20 % у тур-

ківському): переважають сірі аргіліти, глини і мергелі, на південь від Сянківсь-

кої луски до насуву Дуклянського покриву зустрічаються олістостромові гори-
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зонти. Середньоверховинська підсвіта (більше 500 м) представлена рівномір-

ним середньоритмічним чергуванням сірих, дуже вапнистих аргілітів, алевролі-

тів, дрібнозернистих пісковиків і мергелів. 

Кросненський покрив включає субпокриви Турківський і Бітлянський.  

Турківський субпокрив складається (з північного сходу) зі скиб: Грозівська, 

Лімненська (з вузькими лусками Хащівська, Чарненська), Горганська (луски 

Північнодовжинська, Довжинська, Станіславська, Ялинкуватська, Брустурансь-

ка), Опорецька (з лусками Ропавська, Яблунівська).  

Бітлянський субпокрив насунутий з південного заходу на тильну частину 

Турківського, складений скибами: Сможевська (з лусками Боринська, Нижньо- 

і Верхньотурівська, Яворів-Пилипецька), Воловецька (з лусками Сянківська, 

Либохорсько-Вепровецька, Ужоксько-Абранська), Жденіївська (луски Гуснен-

сько-Буковецька, Волосянсько-Підполозівська, Північнолузька). 

Нафтогазоносність. У Кросненському покриві відомо п‘ять невеликих 

нафтових родовищ, а також газоконденсатне Гринявське родовище, у свердло-

винах зафіксовано велику кількість природних нафтогазопроявів, що свідчить 

про потенційну перспективність цієї частини Карпат. Тут відомі структурні фо-

рми, сприятливі для локалізації вуглеводнів (антиклінальні складки, монокліна-

лі, зірвані чи підвернуті крила). Відклади Кросненського покриву характеризу-

ються низькими фільтраційно-ємнісними параметрами, переважають колектори 

дуже малої (менше 5 %), малої (5–10) і середньої (10–15 %) ємності, колектори 

великої ємності зустрічаються на окремих ділянках. Поряд з поровими розви-

нуті тріщинувато-порові колектори; тріщинна пористість в більшості випадків 

не перевищує 0,2 %, а проникність 30–60 х 10
-3

 мкм
2
.  

В зоні Кросно виділено ряд перспективних ділянок: Боберка-Сможе-

Опорець (перспективна структура Боберка), Луги-Буковець (Тихого), Лазещи-

на-Климпуші (Максимець-Бистриця, Лазещина), Брустуранка-Яновець (Брус-

туранка, Яновець) (рис. 8.15, 8.16, 8.17). Попередньо оцінені прогнозні ресурси 

категорії Д2 цих структур складають:   
 структура Тихого – 5,02 млрд м

3
; 

 структура Боберка – 0,59 млрд м
3
; 

 структура Максимець-Бистриця – 3,61 млрд м
3
; 

 структура Лазещина – 9,53 млрд м
3
; 

 структура Брустуранка – 2,32 млрд м
3
; 

 структура Яновець – 2,3 млрд м
3
; 

 Всього – 23,37 млрд м
3
. 

Таким чином розглянутий матеріал дозволяє прогнозувати з високим сту-

пенем достовірності значні запаси газу щільних колекторів у Скибовій і Крос-

ненській зонах Українських Карпат. 
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Рис. 8.15. Геологічна карта і профіль ділянки Луги-Буковець (структура Тихого) [Не-

традиційні…, 2014
2
] 
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Рис. 8.16. Геологічна карта і розріз ділянки Лазещина-Климпуші (структура Макси-

мець-Бистриця) [Нетрадиційні…, 2014
2
] 
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Рис. 8.17. Геологічна карта і профіль ділянки Брустуранка-Яновець (структури Яно-

вець, Брустуранка) [Нетрадиційні…, 2014
2
] 

 

8.5. Висновки 

 

1. Найбільш перспективним стратиграфічним комплексом для пошуків га-

зу щільних порід в межах Волино-Поділля є піщано-алевролітові відклади кем-

брійського віку, а в межах Складчастих Карпат – товщі пісковиків олігоцену 

головецької та верховинської світ. 
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2. Перспективними для пошуків сланцевого газу на Волино-Поділлі є такі 

стратиграфічні комплекси: в протерозої – верхня частина венду (калюські верс-

тви валдаю); в кембрії – відклади балтійської серії; в силурі – відклади лудлов-

ського і венлокського ярусів; в девоні – відклади тіверської серії. Найбільш пе-

рспективними є відклади силуру. Найбільш перспективною є Львівсько-

Коломийська структурно-фаціальна зона, в якій виділені ділянки: Рава-Руська, 

Східноліщинська, Давидівська, Белзська, Байраківська, ресурсний потенціал 

яких складає 1,6 трлн м
3
 газу. 

3. Відклади менілітової світи олігоцену Карпат і Передкарпатського про-

гину є нафтогазогенеруючою товщею досліджуваного регіону. Вміст Сорг. у чо-

рних аргілітах менілітової світи, в більшості випадків, знаходиться в межах від 

4 % до 8 %, досягаючи в окремих місцях понад 20 %. Породи вміщують кероген 

морського походження з високим потенціалом генерації вуглеводнів. Високими 

є потенційні можливості приросту запасів і видобутку сланцевої нафти із аргі-

літів менілітової світи. Як перспективна, розглядається Вигодська ділянка Бо-

риславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину та Скибової зони Кар-

пат. Визначено 19 перспективних структур, де сумарна величина ресурсів вуг-

леводнів може досягнути 9,5 млн т умовного палива. 

4. Значні перспективи  газоносності щільних порід Карпатської НГП про-

гнозуються в олігоценій зоні Кросно і Скибовій зоні Карпат. У виділених за ря-

дом критеріїв перспективних ділянках (Боберка-Сможе-Опорець, Луги-

Буковець, Лазещина-Климпуші, Брустуранка-Яновець, структура Тихого Лют-

нянської площі) підраховані прогнозні ресурси газу в кількості біля 23 млрд м
3
. 

5. Таким чином, в Західному нафтогазоносному регіоні наявні всі переду-

мови для збільшення запасів і видобутку вуглеводнів із чорносланцевих порід, 

т.з. «сланцевого» газу і «сланцевої» нафти. В цьому регіоні можна збільшити 

запаси і видобуток вуглеводнів за рахунок газу щільних колекторів. 

 

Запитання та завдання для самоперевірки 

 
1. Надайте загальну характеристику Карпатської складчастої системи. 

2. Яка генеральна структура Складчастих Карпат? 

3. Охарактеризуйте нафтогазоносність Карпатської НГП. 

4. Які основні нафтогазові райони виділяються в Карпатській НГП? 

5. Охарактеризуйте основні риси геологічної будови Волино-Подільській НГО. 

6. Якими стратиграфічними підрозділами складена Волино-Подільська НГО?  

7. Які родовища і прояви вуглеводнів відомі у Волино-Подільській НГО? 

8. Які стратиграфічні одиниці Волино-Подільської НГО є найбільш сприятливими для по-

шуків вуглеводнів? 

9. Що собою являє менілітова світа Карпат? 

10. Які перспективи менілітової світи Карпат щодо нафтогазоносності нетрадиційного типу? 

11. Що собою представляє зона Кросно? 

12. З яких тектонічних одиниць складається Кросненський покрив? 

13. Які стратиграфічні одиниці приймають участь в будові зони Кросно? 

14. Які існують ознаки потенційної нафтогазоносності зони Кросно? 

15. Чи є перспективи відкриття родовищ вуглеводнів нетрадиційного типа в межах Карпат-

ської НГП? 
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РОЗДІЛ 9 

 

ПІВДЕННИЙ НАФТОГАЗОНОСНИЙ РЕГІОН  
 

Особливості геологічної будови, складу і структури породних комплексів, 

нафтогазоносності Південного НГР України описані в багатьох наукових працях 

[Геолого-структурно-термоатмогеохімічне…, 2010; Наукові і практичні…, 2011; 

Афанасенков та ін., 2007; Дистанова, 2007; Надежкин, 2011; Петриченко, 2001; 

Стратиграфія мезокайнозойських…, 2006 та багато інших]. Однак, питання не-

традиційної нафтогазоносності породних комплексів цього регіону висвітлено в 

незначній кількості робіт, найбільш фундаментальною з яких є монографія [Не-

традиційні…, 2014
3
]. На матеріалах цієї монографії і побудований даний розділ.  

 

9.1. Геологічні особливості будови Південного нафтогазоносного регіону  

 

Причорноморсько-Кримська НГП характеризується складною геологічною 

будовою, тривалою історією розвитку і включає чотири основні структурні 

елементи: Східноєвропейську платформу (СЄП); Скіфську плиту; складчасту 

споруду Гірського Криму; Чорноморську глибоководну западину (рис. 9.1). До 

основних морфоструктурних форм також належать Переддобрудзький прогин, 

Причорноморський мегапрогин, Нижньопрутсько-Кримське мегапідняття. У 

свою чергу, у межах останніх виділяється ціла низка прогинів і підняттів, стру-

ктурних форм вищого порядку. 

Південна окраїна СЄП займає північну частину провінції, її фундамент 

моноклінально занурюється на південь від 2–3 до 6–8 км у центральній частині 

Каркінітського прогину. В її межах виділяють Молдавську і Причорноморську 

монокліналі, межею між якими є Одеський глибинний розлом. Молдавська мо-

нокліналь по поверхні фундаменту більше занурена, в осадовому чохлі тут фік-

суються кембрійські, силурійські, юрські й молодші утворення. У Причорно-

морській монокліналі фундамент перекритий крейдовими і кайнозойськими ві-

дкладами, що свідчить про відсутність осадконагромадження в рифеї-палеозої.  

Скіфська плита з гетерогенним байкальсько-герцинським фундаментом 

облямовує з півдня СЄП, обмежена на півдні субширотним порушенням, що 

відділяє Рівнинний Крим від Гірського, на заході – субмеридіональним Одесь-

ким розломом; на схід простягається до Північного Каспію. На південь від 

Причорноморської та Молдавської монокліналей в зоні зчленування СЄП і 

Скіфської плити фіксується глибока депресія субширотного простягання. Вона 

складається з декількох прогинів грабеноподібної форми, роз‘єднаних субме-

ридіональними розломами і поперечними перемичками. Прогини виповнені по-

тужною товщею (до 8 тис. м) платформних відкладів різних стратиграфічних 

діапазонів, переважно мезокайнозойських, місцями і більш давніх товщ. 
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Рис. 9.1. Тектонічна схема Причорноморсько-Кримської нафтогазоносної провінції  

[Горючі корисні копалини…, 2009] 

1 – СЄП; 2–3 – складчасті споруди: Добруджа (2), Гірський Крим (3); 4 – основні тектонічні 

шви; 5 – субмеридіональні глибинні розломи (А – Фрунзенсько-Арцизький, Б – Одеський, В 

– Корсацько-Феодосійський, Г – Оріхово-Павлоградсько-Новоцарицинський, Д – Криворізь-

ко-Євпаторійський, Е – Білозерський); 6 – насуви; 7–9 – родовища нафтові (7), газові (8), ви-

ходи природного газу з дна моря (9); 10–11 – межі структур: прогинів (10), підняттів (11). 

Тектонічні структури: І – Переддобрудзький прогин; II – Каркінітсько-Північно-Кримський 

прогин; ІІІ – Північно-Азовський прогин; IV – Кілійсько-Зміїне підняття; V – Чорноморське 

підняття; VI – Каламітське підняття; VII – Новоселівське підняття; VIIІ – Альмінська запа-

дина; IX – Сімферопольське підняття; X – Азовський вал; XI – Південно-Азовський виступ; 

XII – Індоло-Кубанський прогин; XIII – Керченсько-Таманський міжпериклінальний прогин.  

Родовища: 1 – Саратське; 2 – Голіцинське; 3 – Задорненське; 4 – Джанкойське; 5 – Стрілкове; 

6 – Морське; 7 – Північно-Керченське; 8 – Октябрське 

 

Мезокайнозойська Чорноморська глибоководна западина є великою де-

пресійною структурою. Вона відокремлює складчасті споруди Балканського пі-

вострова і Понтійського узбережжя від Гірського Криму та Кавказу. Довжина 

западини становить понад 1100 км, ширина – від 150 до 300 км. Серед основних 

структурних елементів западини виділяють: вал Андрусова, який розділяє ба-

сейн на Західно- та Східночорноморську улоговини; низку великих структур, 

зокрема вал Шацького, підняття Архангельського, прогини Сорокіна, Туапсин-

ський, Гудаутський, Синопський та ін. Товщина кайнозойських відкладів Чор-

номорської западини, становить 10–11 тис. м (Східночорноморська улоговина) 

та 13–14 тис. м (Західночорноморська улоговина). 

Переддобрудзький прогин розташований в західній частині регіону, це ви-

довжена в плані, асиметрична в розрізі структура з похилим північним та кру-

тим південним бортами, виповнена вендськими, палеозойськими і тріасовими 

відкладами, на яких з розмивом залягають породи юри і крейди. Поверхня до-
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кембрійського фундаменту в найбільш зануреній частині прогину залягає на 

глибині 7 тис. м. В осадовому чохлі встановлено лінійно видовжені зони, утво-

рені ланцюжками невеликих локальних позитивних структур північно-

західного простягання. Аналогічне орієнтування, яке збігається також з простя-

ганням складчастої споруди Добруджі, має накладена на Переддобрудзький 

прогин Молдавська западина юрського віку. 

Причорноморський мегапрогин. Максимальні потужності майкопської се-

рії спостерігаються в трьох прогинах: Каркінітсько-Північнокримському, Індо-

ло-Кубанському, Північноазовському. 

Каркінітсько-Північнокримський крейда-палеогеновий прогин охоплює пі-

внічно-західний шельф Чорного моря, Присивашшя і північні райони Рівнинно-

го Криму. Поверхня фундаменту залягає на глибинах до 8–11 тис. м (Михайлів-

ська улоговина), товщина осадового чохла сягає 9 тис. м. Це вузька субширотно 

видовжена структура з асиметричною будовою: південний борт, ускладнений 

серією субширотних порушень, вужчий і крутіший від північного. Прогин ви-

повнений тріас-юрськими, нижньо- та верхньокрейдовими і палеоген-

неогеновими відкладами, сумарною товщиною в осьовій частині до 10000 м,  на 

бортах – 500–1000 м. Товщина майкопських відкладів в осьовій частині досягає 

1600 м, на бортах – до 500–600 м, глибина залягання 300–2500 м. Виділяють 

три депресії, розмежовані ізопахітою 1200 м, на бортах існують форми типу 

структурних носів, пережимів, перемичок північно-західного простягання. 

Індоло-Кубанський рифтовий прогин займає південну частину Азовського 

моря. Це також субширотно видовжена асиметрична структура з похилим пів-

нічним і крутим південним бортами, ускладненими численними скидами та на-

сувами. Від Каркінітсько-Північнокримського прогину він відділений Півден-

ноазовським виступом. Ширина найбільш зануреної частини прогину стано-

вить 65–70 км, максимальна товщина осадової товщі – 15 тис. м, причому бли-

зько 5 тис. м припадає на відклади майкопської серії. У центральній частині 

прогину виявлені декілька невеликих підняттів: Північноказантипське, Керчен-

ське. Особливістю прогину є розвиток процесів глиняного діапіризму і грязьо-

вого вулканізму. Товщина майкопських нашарувань в його центральній частині 

перевищує 4000 м, зменшуючись на бортах до 1000 м і повністю виклинюю-

чись у передгірських районах Криму. У межах осьової зони прогину є ряд де-

пресій вищого порядку, які розмежовані ізопахітою 4000 м.  

Північноазовський прогин є неглибокою асиметричною депресією (з похи-

лим північним і крутим південним бортами) завширшки 20–30 км, що розміще-

на на дорифейській кристалічній основі й заповнена породами середньої юри, 

крейди і кайнозою товщиною до 300 м. З півдня прогин обмежений Головним 

Азовським порушенням амплітудою до 1000 м, в якому північне крило на 300–

400 м опущено відносно південного. Осьова зона прогину зміщена до південно-

го борту, найбільша глибина залягання фундаменту – 2000 м.  

Дві описані вище мегазападини розділені Нижньопрутсько-Кримським 

мегапідняттям – сильно видовженою в плані субширотною структурою, у 

межах якої відмічається скорочення товщини майкопських відкладів. Мегапід-
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няття об‘єднує цілу низку додатних структур вищого порядку: підняття Кілій-

сько-Зміїне, Каламітське, Новоселівське, Центральнокримське. 

Серед тектонічних структур регіону важливу роль відіграють більш давні 

субмеридіональні (Одеський, Фрунзенсько-Арцизький, Білозерський) і більш 

молоді субширотні розломи, що є границями тектонічних елементів регіону. 

Причорноморсько-Кримська НГП складена утвореннями раннього і піз-

нього докембрію, палеозою, мезозою і кайнозою (рис. 9.2). 

 

 

 
 

Рис. 9.2. Літолого-стратиграфічні розрізи Причорноморсько-Кримської нафтогазонос-

ної провінції [Нетрадиційні…, 2014
3
] 

1 – Переддобрудзький прогин; 2 – Рівнинний Крим; 3 – Керченський півострів 

 

Ранній докембрій представлений магматичними та метаморфічними ком-

плексами архею і палеопротерозою, які становлять фундамент південної окраї-

ни СЄП: мігматити, гнейси, гранодіорити, кристалічні сланці.  
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Пізній докембрій чи неопротерозой – найдавніші утворення осадового чохла, 

які незгідно перекривають породи кристалічного фундаменту і виділені у складі ве-

ндської системи Західного Причорномор‘я. Представлені теригенною товщею аргі-

літів, алевролітів, дрібнозернистих пісковиків загальною потужністю до 1500 м. 

Палеозой становить складчастий фундамент Рівнинного Криму, а в Захід-

ному Причорномор‘ї входять до складу осадового чохла. 

Кембрій представлений балтійською серією (нижній кембрій), розкритий 

свердловинами в Переддобрудзькому прогині. Це пісковики, алевроліти, аргілі-

ти, гравеліти товщиною до 300 м. Товщина глинистих пачок – 20–60 м. Вміст 

Сорг. – 0,04–0,65 %, ступінь катагенезу порід – від МК3 до АК3 (Rо – 1,1–4,5).  

Ордовик поширений в тому ж районі, що й нижній кембрій, представлений 

пачкою (500 м) перешарування сіроколірних кварцових вапнистих пісковиків і 

вапняків із прошарками алевролітів і аргілітів товщиною до 30 м. Аргіліти сірі, 

темно-сірі вапнисті, із вмістом Сорг. до 0,5 %.  

Силур представлений чотирма ярусами: ландоверійським, венлоцьким, лу-

дловським і пржидольським, поширений майже на всій території Західного 

Причорномор‘я, у Переддобрудзькому прогині й на острові Зміїний. Товщина 

силурійських відкладів досягає 650 м, в їхній структурі переважають пачки ва-

пняків з прошарками доломітів, мергелів, аргілітів загальною потужністю до 

650 м. Вміст Сорг. – 0,27–0,40 %. Товщина глинистих пачок – до 20 м. 

Девон у межах Переддобрудзького прогину без слідів перерви перекриває 

силур і представлений трьома відділами, розріз яких складений субплатформ-

ними, часто лагунними фаціями загальною товщиною до 2000 м.  

Нижньому девону відповідають відклади лохковського, празького та емсь-

кого ярусів, представлені переважно вапнистими аргілітами та алевролітами з 

тонкими прошарками мергелів, туфопісковиків, доломітів, вапняків потужністю 

до 900 м, які в південно-східному напрямку фаціально заміщуються вапняками. 

Товщина глинистих пачок – до 100 м, у середньому – 30–50 м. У складі ниж-

нього відділу виділяються три світи: кочулійська, ларгуцька та єнікіойська. 

Середній девон у складі ейфельського та живетського ярусів складений сі-

роколірною товщею перешарування вапняків і доломітів, ангідритів із прошар-

ками аргілітів і мергелів потужністю 600–850 м. 

Верхній девон (франський і фаменський яруси) складений на заході пере-

важно вапняками, а на узбережжі і в акваторії – доломітами, вапняками, ангід-

ритами потужністю до 850 м.  

Загальна товщина девону понад 3000 м. У глинистих літотипах девону 

вміст Сорг. становить 0,3–4,5  %. Вміст сульфідної сірки (0,35–0,48 %) і величи-

ни співвідношення закисного заліза до оксидного (у середньому 8,5) указують 

на відновлювальну обстановку седиментогенезу.  

Карбон у Переддобрудзькому прогині представлений турнейським – доло-

міти і ангідрити з прошарками доломітизованих вапняків і аргілітів (до 500 м), 

візейським – вапняки знизу і аргіліти з прошарками алевролітів і пісковиків 

зверху (до 350 м) і серпуховським – сірі аргіліти, алевроліти і пісковики з про-

шарками кам‘яного вугілля (до 650 м) ярусами. Вміст ОР становить 0,8–1,7 % в 
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аргілітах, до 20 % у вугільних пластах. До перспективних на нетрадиційні пок-

лади вуглеводнів належать верхньовізейсько-серпуховська товща, яка відпові-

дає придобруджинській та татарбунарській світам [Стратиграфія…, 2013]. 

На Тарханкутському півострові свердловинами розкриті метаморфізовані 

пісковики, алевроліти, мергелі, вуглисто-глинисті породи карбону (понад 2000 

м), пронизані інтрузіями діабазів, дайками гранодіоритів і граніт-порфірів.   

Перм. У Переддобрудзькому прогині розкрита свердловинами товща (до 

3000 м) аргілітів, алевролітів і пісковиків червоного кольору з прошарками гра-

велітів і конгломератів, з шарами ефузивних порід (андезитові й діабазові порфі-

рити та їхні туфи).  Товщина глинистих пачок – до 20 м, у середньому – 5–8 м. 

У Рівнинному Криму та на Тарханкутському півострові відклади пермської 

системи представлені темно-сірими, майже чорними сланцями різного складу з 

прошарками пісковиків, алевролітів і вапняків, туфів і туфітів з дайками ефузи-

вів найімовірніше ранньопермського віку. 

Мезозой поширений в Причорномор‘ї, Криму, на шельфі Чорного та Азов-

ського морів, представлений тріасом, юрою, крейдою. 

Тріас. У Дністровсько-Прутському межиріччі відклади тріасу залягають на 

утвореннях пермі й карбону з кутовою незгідністю, мають тричленну будову. У 

нижній частині розрізу (оленьокський ярус) переважають грубоуламкові тери-

генні породи, у середній (нерозчленованій) – алевроліти, пісковики та аргіліти, а 

у верхній (карнійський і норійський яруси) – вапняки із прошарками аргілітів та 

ангідритів. Загальна потужність тріасу – 80–640 м. Товщина глинистих пачок – 

до 20 м, у середньому – 3–7 м. Вміст Сорг. складає 0,2–0,35 %. 

На території Рівнинного Криму відклади тріасу представлені всіма трьома 

відділами. Індський ярус залягає з кутовою і стратиграфічною незгідністю на 

пермському комплексі, представлений товщею пісковиків, брекчій і гравелітів 

(до 720 м). Вище згідно залягають вапняки (220 м) з фауною форамініфер ані-

зійсько-ладинського віку. Верхній тріас представлений теригенною товщею пі-

сковиків, аргілітів, гравелітів карнійського, норійського та ретського ярусів (до 

200 м), яка згідно перекриває підстеляючі товщі. Зі стратиграфічною незгідніс-

тю вище залягають верхньотоарсько-батська піщано-аргілітова товща (до 2000 

м) з лінзами вапняків.  

У Гірському Криму верхньотріасові утворення разом з нижньоюрськими 

формують флішоїдну таврійську серію, яка представлена складнодислокованою 

потужною товщею (1500 м і більше) ритмічного чергування аргілітів, алевролі-

тів, зрідка гравелітів, з локальним розвитком магматичних утворень.  

Юра розвинута в Гірському Криму і Західному Причорномор‘ї, де пред-

ставлена середнім і верхнім відділами. Вони заповнюють Молдавську западину, 

накладену на Переддобрудзький прогин.У північному Присивашші встановлені 

нижньоюрські (тоарський ярус) і середньоюрські (до бату) відклади. 

У Дністровсько-Прутському межиріччі розріз юрських відкладів почина-

ється верхнім байосом (середня юра) і закінчується строкатими утвореннями 

верхньої юри. Середня юра встановлена в обсязі байоського, батського і кело-

вейського ярусів, розріз яких складений переважно теригенно-глинистою тов-
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щею аргілітів, алевролітів і глин із прошарками дрібнозернистих пісковиків 

(байос-бат), вапняків і мергелів (келовей). Товщина середньоюрських утворень 

у найбільш прогнутій частині западини перевищує 3000 м. Верхня юра пред-

ставлена всіма трьома ярусами. Утворення оксфордського віку складені органо-

генно-уламковими, рифогенними вапняками; кімеридзького – доломітами, вап-

няками, гіпсами та ангідритами; титонського – строкатими глинами, пісковика-

ми, алевролітами. Сумарна товщина верхньоюрських порід – понад 1500 м. 

Вміст Сорг. у глинах і аргілітах середньої юри змінюється від 0,2 % до 13 %, в 

алевролітах зменшується до 0,3–0,6 %, а в пісковиках, вапняках і породах змі-

шаного складу – до 0,3–0,2 %. Вміст Сорг. у карбонатно-теригенній товщі верх-

ньої частини середньої юри становить 0,1–0,7 %, і зменшується у відкладах 

верхньої юри, досягаючи в карбонатних породах оксфорду 0,1–0,4 %, а в стро-

катокольорових відкладах кімериджу-титону – не більше 0,1 %. Ступінь перет-

ворення ОР середньоюрських відкладів коливається від стадій МК1 (Rо – 0,50–

0,60) до МК2–МК3 (Rо – 0,8–1,1). Таким чином, середньоюрську товщу Перед-

добрудзького прогину можна віднести до категорії перспективних.  

В Криму верхня юра розкрита глибокими свердловинами, представлена то-

вщею перешарувань карбонатних і теригенних порід (до 1200 м): верхньотоарсь-

ко-нижньобайоські пісковики, алевроліти, аргіліти (500 м), верхньобайосько-

нижньобатські гравеліти, пісковики, глини з прошарками туфів (150 м), вище 

яких залягають глини і алевроліти з прошарками пісковиків. Товщина глинистих 

пачок досягає 150 м (у середньому 30–80 м).  

Крейда представлена нижнім і верхнім підвідділами.  

Нижня крейда незгідно залягає на різновікових породах (від архею до юри) і 

перекрита сеноманськими відкладами. В підошві нижньої крейди залягають 

строкаті континентальні пісковики, гравеліти і глини готеривського й баремсь-

кого ярусів (понад 100 м). Вони перекриті алевритистими глинами й аргілітами 

апту. Альб представлений осадово-вулканогенною товщею, де ефузивні утво-

рення перешаровуються з вапнистими глинами, аргілітами і пісковиками, які 

містять проверстки туфів і туфітів. У північно-західному Приазов‘ї в розрізі те-

ригенної товщі істотну роль відіграють кременисті утворення. Загальна товщи-

на нижньокрейдових відкладів у Рівнинному Криму – 200–2500 м, у Північному 

Причорномор‘ї – 100–400 м, у Західному Причорномор‘ї – 0–400 м.  

Верхня крейда представлена переважно карбонатними породами. Сено-

манський ярус складений вапняками й доломітами з прошарками та лінзами пі-

сковиків, алевролітів, вулканогенних порід (від 1–2 см до 5–6 м), у Північному 

Причорномор‘ї – з проверстками кременистих утворень. Туронський, коньяць-

кий, сантонський яруси представлені товщею органогенно-детритових вапняків 

із включеннями кременів; кампан-маастрихт – білими крейдоподібними вапня-

ками з прошарками органогенно-уламкових, алевритистих вапняків і сірих мер-

гелів. У межах Переддобрудзького та Причорноморського прогинів для розрізу 

верхньої крейди характерні проверстки глауконітових пісковиків і писальної 

крейди. Товщина верхньої крейди в Західному та Північному Причорномор‘ї, у 

південній частині Рівнинного Криму, в акваторії Азовського моря становить 0–
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500 м, а в північно-західному Криму перевищує 2600 м. Вміст Сорг. у вапняках і 

мергелях верхньої крейди-еоцену не перевищує 0,1–0,5 %. Можна припустити, 

що катагенетичне перетворення ОР для верхньокрейдових відкладів відповідає 

градації МК1 і лише в найбільш занурених частинах – МК2. 

Кайнозой представлений палеоценовими вапняками, еоценовими глинами та 

мергелями, олігоцен-нижньоміоценовими глинистими породами майкопської серії. 

Палеоцен в Рівнинному Криму і на Керченському півострові складений то-

вщею дрібнозернистих глинистих вапняків і блакитно-сірих мергелів (до 800 м).  

Еоцен складений вапнистими глинами, мергелями та глинистими вапняка-

ми з прошарками алевро-псамітових різновидів товщиною від 0 до 1300 м (Пів-

нічне та Західне Причорномор‘я, Керченський п-ів, Східне Присивашшя, півні-

чно-західний шельф Чорного моря). . У Переддобрудзькому прогині встановле-

ні відклади середнього і верхнього еоцену – піщанисті вапняки, мергелі, вапни-

сті глини, вапнисті алевроліти (до 350 м). У Південноукраїнській монокліналі 

середній і верхній еоцен представлений піщанистими вапняками, мергелями, 

вапнистими глинами, алевролітами (до 200 м). 

Олігоцен-нижньоміоценові породи утворюють майкопську серію, яка ши-

роко розвинена в регіоні. Вона представлена одноманітною товщею сірих і те-

мно-сірих слабовапнистих глин, зрідка з прошарками алевролітів, пісковиків, 

дрібнозернистих пісків. Відклади серії найбільш поширені в Каркінітсько-

Північнокримському прогині (північно-західний Крим, підняття Голіцина) – 

900–1100 м і в Індоло-Кубанському прогині (Керченський півострів) – 3000–

4000 м, відсутні у Східному Приазов‘ї й на Новоселівському піднятті. 

У Переддобрудзькому прогині серія представлена піщанистими глинами, 

алевролітами і пісковиками (до 150 м), у Північноукраїнській монокліналі – пі-

щанистими глинами, алевролітами і пісковиками (до 500 м). Найбільш повний 

розріз майкопських відкладів спостерігається на Керченському півострові, де 

представлений одноманітною товщею глинисто-піщаних порід потужністю по-

над 4000 м. У Рівнинному Криму серія представлена товщею (до 1500 м) гли-

нистих порід з прошарками і пачками пісковиків, вміст Сорг. – 0,2–1,8 %.  

Неоген незгідно (крім складчастої споруди Гірського Криму) перекриває 

більш давні відклади і представлений теригенно-карбонатною товщею. 

Міоцен представлений середнім і верхнім відділами, відклади яких харак-

теризуються строкатістю і мінливістю складу, частими внутрішніми перер-

вами. Вони з регіональною перервою залягають на майкопських відкладах. 

Середній міоцен на більшій частині регіону представлений піщанистими гли-

нами, мушлевими вапняками, мергелями, пісковиками у складі тар ханського (до 

100–120 м), чокрацького (10–120 м), курганського (5–200 м) і конкського (15–25 м) 

ярусів, а також нижньосарматського під‘ярусу (50–300 м).  

До верхнього міоцену належать мергельно-глинисті, піщано-алевритові по-

роди, оолітові вапняки середнього сармату (100–800 м); глини, піщані алеврити, 

піски і конгломерати верхнього сармату (50–900 м); вапняки, піски, глини, кон-

гломерати мотичного регіоярусу (60–100 м);  глинами з прошарками пісків, піс-

ковиків і вапняками понтичного регіоярусу (50–190 м). 
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Пліоцен представлений черепашковими та оолітовими вапняками нижньо-

го пліоцену; вапнистими глинами, пісками і пісковиками середнього і верхнього 

пліоцену загальною потужністю від 200 до 1100 м. Кімерійські породи представ-

лені глинами, залізистими пісковиками, оолітовими рудами. Куяльницькі відк-

лади представлені пісками з прошарками глин, вапняків (25–126 м). 

 

9.2. Перспективні формації Південного нафтогазоносного регіону  

 
В межах Причорноморсько-Кримської провінції виділено нафтогазоносні 

області (НГО): Переддобрудзька, Північночорноморсько-Кримська, Азовська, 
Індоло-Кубанська та Чорноморська перспективна. У розрізі Південного НГР 
чорносланцеві формації представлені нижньодевонською формацією Переддо-
брудзького прогину; тріас-юрською (таврійський фліш) – Гірського та Рівнин-
ного Криму, північно-західного шельфу Чорного моря; альб-сеноманською – 
Каркінітсько-Північнокримського прогину; олігоцен-міоценовою (майкопсь-
кою) – Каркінітсько-Північнокримського та Індоло-Кубанського прогинів (рис. 
9.3). Останні характеризуються різноманітними геолого-палеоокеанографіч-
ними умовами осадконагромадження, але однаково високим вмістом ОР. 

 
9.2.1. Нижньодевонська вуглецево-глиниста формація 

 
Нижньодевонська вуглецево-глиниста формація Переддобрудзького про-

гину розвинена переважно в межах його східної частини (Білоліський блок): св. 
Саратська-2, 6; Тузлівська-2, Білоліська-1, Лимарська-1, Морська-1 та ін.  Пов-
ністю нижній девон пройдений лише св. Саратська-6 та Лиманська-1. Товща в 
повних розрізах досягає 2000 м. Формація характеризується широким розвит-
ком літотипів апвелінгового седиментогенезу: чорних, збагачених розсіяною 
органічною речовиною (0,3–0,4 %, в окремих прошарках – до 1,9 %) аргілітів, 
фосфатоносних і глауконітовмісних аргілітів, алевритів і вапняків з рештками 
конодонтів, сколеконодонтів, лусок і скелетів панцирних риб. 

Найбільшої потужності (понад 2000 м) нижньодевонські товщі досягають в 

Алуатській та Саратській западинах, розділених Оріховським виступом, де вони 

відсутні. Відклади нижнього девону об‘єднуються в яргаринську серію, яка поді-

ляється на три світи: кочулійську (жединський ярус); ларгуцьку (зігенський 

ярус); єнікіойську (емський ярус). Вони складені перешаруванням пісковиків, 

алевролітів, аргілітів, у підпорядкованих кількостях відмічаються прошарки вап-

няків, мергелів, доломітів, інколи пачки ефузивних порід. На схилах та в осьових 

частинах конседиментаційних підняттів їм відповідають лиманська (нерушайсь-

ка), зміїноострівна та фідонісійська світи суттєво карбонатного складу.   

Кочулійська світа характеризується переважанням аргілітів з поодинокими 

малопотужними прошарками карбонатних порід: вапняків і мергелів, зрідка доло-

мітів. Товщина світи варіює в межах 200–400 м.  
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Рис. 9.3. Зведений стратиграфічний розріз (Рівнинний Крим, Західне та Північне 

Причорномор’я, акваторії Чорного та Азовського морів) [Нетрадиційні…, 2014
3
] 
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Лиманська світа представлена товщею перешарувань вапняків і мергелів з 

підпорядкованими прошарками аргілітів потужністю 300–500 м. 

Ларгуцька світа складена товщею аргілітів (до 800 м) з підпорядкованими 

прошарками пісковиків, алевролітів, вапняків, мергелів і доломітів.  

Зміїноострівна світа – це малопотужна товща (16 м) строкатоколірних ар-

гілітів та алевролітів.  

Енікіойська світа – товща строкатоколірних пісковиків і алевролітів з про-

шарками аргілітів, мергелів, вапняків і доломітів потужністю 75–160 м. 

Фідонісійська світа (о-в Зміїний) – товща конгломератів, брекчій, піскови-

ків із прошарками та лінзами алевролітів і аргілітів, потужність – 160 м. 

 

9.2.2. Нижньокам’яновугільна вугленосна формація 

 

Нижньокам‘яновугільна вугленосна формація поширена у Переддобрудзь-

кому прогині. Вугленосні відклади нижнього серпухова складають занурені 

блоки прогину і не мають значного поширення. Вони виділяються як татарбу-

нарська (вугленосна) світа, товщиною до 300 м та залягають на глибині близько 

1500 м. Світа вміщує до 20 пластів вугілля. Їх товщина — від 0,05 до 1,2 м. Пе-

реважають пласти товщиною 0,45 м. Вугілля здебільшого гумусове, ділянками 

сапропелітове. Метаморфічні перетворення переважно відповідають стадії МК2 

[Стратиграфія..., 2013, Етапи утворення…, 2012]. 

 

9.2.3. Тріас-юрська вуглецево-глиниста формація (таврійська серія) 

 

Тріас-юрська формація широко розвинена у Гірському та Рівнинному 

Криму, на шельфі Чорного і Азовського моря.   

У межах Гірського Криму таврійська серія характеризується ритмічною 

будовою розрізу, нижня частина якого представлена флішовими утвореннями 

середньо-пізньотріасового віку (кримська світа), а верхня – глинисто-

алевритовими відкладами нижньої юри з глибами кам'яновугільних, пермських, 

тріасових, нижньо-середньолейасових вапняків і пісковиків (ескіординська сві-

та). Характерними є ритмічний характер будови світи, градаційна і конволютна 

шаруватість, присутність гієрогліфів, наявність брил вапняків і пісковиків. По-

роди серії повсюдно складно дислоковані, утворюють круті, ізоклінальні, часто 

перекинуті складки, ускладнені розривними порушеннями (у вигляді зон зім'я-

тості, дроблення), насувами, скидами, зсувами і т. ін. Таврійська серія широко 

охарактеризована фауною карнійсько-норійського віку (її нижня частина) і 

лейасу (верхня частина), що достатньою мірою обґрунтовують її тріас-

ранньоюрській вік.  

Кримська світа характеризується значною потужністю і є одноманітним 

двокомпонентним теригенним флішем. Це ритмічне перешарування пісковиків, 

алевролітів і аргілітів з конкреціями сидеритів, лінзами і прошарками кварци-

топодібних і кварцових пісковиків, дрібногалечникових конгломератів, товща-

ми і пачками аргілітів з лінзами сидеритів. Світа ускладнена інтенсивною скла-
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дчастістю, численними розривними порушеннями. Органічними залишками 

охарактеризована лише сама верхня частина розрізу. Верхньотріасові відклади 

таврійської серії за простяганням місцями повністю чи частково заміщуються 

вулканогенними утвореннями, представленими перешаруванням порфіритів, 

сплітів, кератоспілітів, туфів, туфітів, туфосланців.  

Ескіординська світа має двочленну будову. Нижня підсвіта складена флі-

шем, подібним до підстеляючої кримської світи з горизонтами аргілітів, лінзами 

вапняків із залишками ранньоюрської фауни. Верхня підсвіта представлена ква-

рцитоподібними та аркозовими пісковиками, поліміктовими конгломератами із 

шарами аргілітів та алевролітів, лінзами вапняків з ранньотоарським комплексом 

фауни. Характерним є наявність глиб кам‘яновугільних, пермських, тріасових, 

нижньо-середньолейасових і навіть тоарських вапняків і пісковиків. Як прави-

ло, вони приурочені до базальних горизонтів світи, хоч і зустрічаються в серед-

ніх і верхніх частинах розрізу.  

Ургулійська світа поширена у межах Бодрак-Альминського межиріччя, де 

складена перешаруванням темно-сірих товстоплитчастих аргілітів зі стяжіння-

ми сидеритів і світло-зелених алевролітів з поодинокими проверстками дрібно-

зернистих пісковиків. Залягає згідно на ескіординській світі, перекривається 

згідно карадазькою світою. Товщина світи сягає 400 м. Охарактеризована амо-

нітами за якими її вік визначається як тоар - ранній байос. 

Петропавлівська (вулканогенна) світа виходить на поверхню поблизу Сим-

ферополя і представлена переверстуванням потоків (від 1–2 до 10–15 м) кератофі-

рів, спілітів, мікродіабазів з пачками туфів, туфітів туфогенних пісковиків, алев-

ролітів, окремих пачок вапнякових брил і аргілітів. У нижній частині розрізу заля-

гає потужне пластове тіло альбітизованих діабазів, у верхній – декілька пластових 

інтрузій потужністю до 10 м. Загальна товщина світи – 200–350 м. Стратиграфічне 

положення світи однозначно не встановлене, одні дослідники вважають, що вул-

каногенна товща згідно перекриває кримську (таврійську) світу і перекривається 

ескіординською світою з базальним горизонтом вапнякових глиб у пісковиках, 

гравелітах і аргілітах, інші – що вулканіти петропавлівської світи перекривають 

ескіординську світу. Неоднозначно трактується і вік петропавлівської світи: пізній 

тріас, рання юра, аален, байос. Стратиграфічним аналогом петропавлівської сві-

ти в інших районах Гірського Криму найпоширенішою є  карадазька світа, що 

вивчена на південному березі і у межах Качинського антиклінорію. За знахід-

ками амонітів вік карадазької світи вважається байос-батським. 

У межах Рівнинного Криму тріас-нижньоюрські утворення поширені 

окремими смугами, виповнюють конседиментаційні депресії та грабеноподібні 

западини і залягають на інтенсивно дислокованих і метаморфізованих відкладах 

палеозою. Вони представлені товщами світло-сірих і рожевих мармуризованих 

вапняків, доломітів і спонголітів, аргілітів з прошарками пісковиків, світло-

сірих пісковиків з прошарками чорних аргілітів, чорних вуглистих сланців, які 

чергуються з пісковиками. В товщі сланців, пісковиків і алевролітів на Октябр-

ській площі відкрито поклад нафти. 
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На шельфі Чорного моря тріасові та юрські відклади розкриті свердлови-

нами на Одеській, Десантній та Євпаторійській площах (рис. 9.4). В їх складі 

переважають пісковики з прошарками аргілітів, доломіти, доломітизовані та 

оолітові вапняки, іноді зустрічаються туфіти (св. Десантна-1). 

У межах акваторії Азовського моря тріасові та юрські відклади розкриті 

свердловинами на Азовському валу, на Стрілковій, Генічеській, Шубинській, 

Матроській, Морській, Західно-Бейсузькій, Бейсузькій, Обручева, Електророз-

відувальній, Жовтневій, Сигнальній площах (рис. 9.5). Породи представлені ар-

гілітами, сланцями, метаморфізованими алевролітами і пісковиками. У верхній 

частині зустрічаються вулканічні породи основного складу. 

Таким чином, для розрізів таврійської серії є характерним чергування піс-

ковиків, алевролітів та аргілітів, що певною мірою нагадує будову розрізів наф-

тоносної формації Баккен. Як правило, серія представлена ритмічним чергуван-

ням аргілітів, алевролітів і пісковиків (рис. 9.6, 9.7). 
 

 
 

Рис. 9.4. Зіставлення тріас-юрських відкладів, розкритих глибокими свердловинами в 

межах північно-західного шельфу Чорного моря [Нетрадиційні…, 2014
3
] 

1 – пісковики; 2 – алевроліти; 3 – аргіліти; 4 – вапняки, мергелі 
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Рис. 9.5. Зіставлення тріас-юрських відкладів в межах акваторії Азовського моря та су-

міжних теренів суходолу [Геологія Азовського моря, 1974] 

1 – пісковики; 2 – алевроліти; 3 – флішоїдні утворення; 4 – аргіліти; 5 – вапняки; 6 – мергелі; 

7 – вулканіти 

 

 

 

Рис. 9.6. Особливості будови таврійської 

серії на р. Мангуш 

 

Рис. 9.7. Будова таврійської серії на р. Ма-

нгуш 
 

За результатами досліджень порід таврійської серії в розрізі по р. Мангуш 

вони характеризуються вмістом Сорг. 1,84–4,84 %, але незначним рівнем терма-

льної переробки (Ro =0,43–0,49). Таким чином, перспективність таврійської серії 

відносно можливої нафтогазоносності не підтверджується. Відсутні ознаки мож-

ливої наявності покладів сланцевого газу чи сланцевої нафти, термічне перетво-

рення порід вивченого розрізу недостатнє. Як правило, породи таврійської серії в 

Гірському Криму інтенсивно подрібнені й зім‘яті в системи крутої складчастості, 

що не сприяє збереженню скупчень вуглеводнів.  
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9.2.4. Альб-сеноманська вуглецево-глиниста формація 

 

Альб-сеноманська формація в Чорноморсько-Кримському регіоні фор-

мує потужну (до 4000 м) товщу перешарування теригенних, карбонатних, кре-

менистих і вулканічних порід, формування яких відбувалось у трансгресивну 

стадію розвитку регіону в межах палеошельфу з глибинами водоймища до 200–

300 м. Літологічна структура товщі на більшій частині регіону одноманітна. 

Вона складена аргілітами з різним вмістом алевритового, карбонатного чи кре-

менистого компонента. У підпорядкованих кількостях на локальних ділянках 

спостерігаються прошарки алевролітів і дрібнозернистих пісковиків (північні та 

південно-західні ділянки регіону). Біля центрів вулканічної діяльності в розрізі 

товщі простежуються пачки, прошарки та лінзи вулканічних, осадово-

вулканогенних і вулканогенно-уламкових порід. Вміст Сорг. у глинах та аргілі-

тах альбського ярусу становить 0,5–1,5 %, у пісковиках та алевролітах – 0,2–0,8 

%. Відклади формації залягають зі стратиграфічною незгідністю на кластогенних 

різновидах пізнього готериву-раннього апту, перекриті теж зі стратиграфічною 

незгідністю пізньокрейдово-еоценовими карбонатними нашаруваннями. У межах 

північно-західного шельфу Чорного моря верхньоальбські утворення розкриті на 

глибинах від 2000 до 4500 м, їхня товщина коливається від 53 до 530 м, прогноз-

на – до 1500 м в осьовій зоні Михайлівського прогину (рис. 9.8–9.10). 

 

 
 

Рис. 9.8. Літолого-фаціальна схема нижньоальбських утворень Чорноморсько-

Кримського регіону (горизонт А-20) [Геологія нижньої крейди…, 2010] 

1–5 – літологічні серії (комплекси): 1 – псамітова (аргіліто-алевроліто-псамітовий); 2 – 

алевролітова (аргіліто-псамо-алевролітовий); 3 аргілітова (аргілітовий); 4 – змішана пса-

міто-карбонатно-аргілітова (змішаний псаміто-карбонатно-аргілітовий); 5 – конуси вул-

канічних апаратів; 6 – відсутність відкладів; 7 – ізопахіти 
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Рис. 9.9. Літолого-фаціальна схема середньоальбських утворень Чорноморсько-

Кримського регіону (горизонт А-19) [Геологія нижньої крейди…, 2010] 

1–7 – літологічні серії (комплекси): 1 – алевролітова (псамо-аргіліто-алевролітовий); 2 –

псаміто-алевроліто-аргілітова (псаміто-алевролітовий); 3–5 – аргілітова (3 – аргілітовий, 4 – 

аргілітовий з прошарками алевролітів і псамітів, 5 – псаміто-алевроліто-аргілітовий, 6 – але-

вроліто-псаміто-аргілітовий); 7 – кремениста (кременистий); 8 – конуси вулканічних апара-

тів; 9 – відсутність відкладів; 10 – ізопахіти 

 

 
 

Рис. 9.10. Літолого-фаціальна схема верхньоальбських утворень Чорноморсько-

Кримського регіону (горизонт А-18+17) [Геологія нижньої крейди…, 2010] 

1–7 – Літологічні серії (комплекси): 1 – псамітова (псамітовий з прошарками алевролітів та 

аргілітів); 2 – псаміто-кременисто-аргілітова (псаміто-кременистий); 3–4 – псаміто-

карбонатно-аргілітова (3 – псаміто-аргілітовий, 4 – карбонатно-аргілітовий); 5–6 – аргілітова 

(5 – псаміто-кременисто-аргілітовий, 6 – аргілітовий з прошарками алевролітів і псамітів); 7 
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– кремениста (кременистий); 8 – відсутність відкладів; 9 – конус вулканічного апарату; 10 – 

ізопахіти 

Аргіліти формують як малопотужні (0,2–1,0 м) прошарки та лінзи в пачках 

пісковиків, алевролітів, карбонатних і кременистих порід, так і потужні (до 50 

м) монолітні горизонти. Вміст Сорг. в аргілітах формації варіює від 0,3 до 6,1 %, 

при домінуванні значень близько 1,0 %, вміст Р2О5  – від 0,02 до 0,17 %.  

У північно-східному напрямку (Рівнинний Крим) вуглецево-глиниста фо-

рмація фаціально заміщується вулканогенною. У північному напрямку (Північ-

не Причорномор‘я) формація заміщується глауконіт-кременистою, яка об‘єднує 

осади, сформовані в межах відкритого шельфового басейну з глибинами во-

дойми до 50 м. Це товща перешарування глауконітовмісних пісковиків і алев-

ролітів, які вверх по розрізу змінюються прошарками аргілітів, тією чи іншою 

мірою збагачених кременистим і карбонатним матеріалом і кременистими 

утвореннями (спонголіти, опоки) із прошарками мергелів і вапняків. 

 

9.2.5. Олігоцен-нижньоміоценова вуглецево-глиниста формація (майкоп-

ська серія). 

 

Особливе місце в розрізах Південного НГР посідає так звана майкопська 

серія олігоцену – нижнього міоцену, представлена товщею суттєво глинистих 

порід, потужність якої зростає із заходу на схід від перших сотень метрів до 3–5 

км. Майкопські утворення в межах південного регіону України мають значне 

просторове поширення, відсутні лише на локальних ділянках у Добруджі, Гір-

ському Криму, склепінній зоні Центрально-Кримського мегапідняття (рис. 

9.11). Найбільш повні їхні розрізи розкриті на Керченському півострові (тов-

щина 4000 м і більше) та в межах північно-західного шельфу Чорного моря 

(понад 1600 м). У Західному та Північному Причорномор‘ї, Рівнинному Криму, 

центральних і північних частинах Азовського моря розріз майкопу скорочений, 

його товщина не перевищує 300–400 м. У межах глибоководної частини Чорно-

го моря розріз майкопу вивчений лише геофізичними методами, його товщина 

тут перевищує 5000 м. На поверхню ці утворення виходять субширотною сму-

гою в передгірських районах (м. Білогорськ – с. Насипне) та на Керченському 

півострові. 

Майкопська серія представлена одноманітною товщею сірих і темно-сірих 

слабовапнистих аргілітів, зрідка з прошарками алевролітів, пісковиків, дрібно-

зернистих пісків. Відклади серії поширені в Каркінітсько-Північнокримському 

прогині (Північно-Західний Крим), де мають товщину 900–1100 м і в Індоло-

Кубанському прогині (Керченський п-ів) – 3000–4000 м. Майкопська серія регі-

онально нафтогазоносна, з нею пов‘язана низка нафтогазоносних покладів у 

Чорному та Азовському морях, Рівнинному Криму, на Керченському півостро-

ві. Промислове значення має газоносність Джанкойського, Стрілкового, Мош-

карівського, Південносиваського, Міжводненського та інших родовищ. На Кер-

ченському півострові встановлена промислова нафтоносність (Владиславівське 

і Мошкарівське родовища). У розрізі майкопської серії переважають аргіліти. 

Кількість піщано-алевритового матеріалу не перевищує 20 %, але саме дрібно-
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зернисті пісковики, алевроліти та піски, прошарки яких мають товщину від 10 

до 100 м, є породами-колекторами. Пачки щільних глин потужністю 15–100 м, 

що їх розділяють, відіграють роль покришок. Загалом майкопська піщано-

глиниста серія є регіональним екраном для колекторів, приурочених до заляга-

ючих нижче утворень. 

 

 
 

Рис. 9.11. Розрізи олігоцену – раннього міоцену Причорноморсько-Кримського регіону 

[Нетрадиційні…, 2014
3
] 
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1 – аргіліти; 2 – алевроліти; 3 – пісковики 

Таким чином, у літологічній структурі майкопської товщі домінують глини-

сті різновиди (до 70 % розрізу) з прошарками алевролітів (0,5–2,0, іноді до 10 м; 

до 20–25 % розрізу) та пісковиків (від 0,5 до 3,0 м; до 10 %). Відповідно до типі-

зації літологічних розрізів у розрізі майкопської товщі виділено чотири літофаці-

альні серії (псамітова, алевролітова, псаміто-алевро-аргілітова та аргілітова), се-

ред яких переважає (майже 80 % вивченої території) остання (рис. 9.12). 

 

 
 

Рис. 9.12. Літологічна карта відкладів Чорноморської континентальної окраїни в оліго-

цені – ранньому міоцені [Нетрадиційні…, 2014
3
] 

1–6 – літологічні серії та комплекси: псамітова: 1 – аргіліто-алевро-псамітовий (пісковики 

50–75 %, алевроліти 25–50, аргіліти 0–25 %); алевролітова, 2 – псаміто-аргіліто-

алевролітовий (пісковики 0–25 %, алевроліти 50–75, аргіліти 25–50 %); псаміто-алевро-

аргілітова, 3 – аргіліто-алевролітовий (пісковики 0–25 %, алевроліти 25–50, аргіліти 25–50 

%); аргілітова 4–6: 4 – псаміто-алевро-аргілітовий (пісковики 0–25 %, алевроліти 25–50, ар-

гіліти 50–75 %), 5 – аргілітовий з прошарками алевролітів і псамітів (пісковики 0–25 %, алев-

роліти 0–25, аргіліти 50–75 %), 6 – аргілітовий (пісковики 0–25 %, алевроліти 0–25, аргіліти 

75–100 %); 7 – давня суша; 8 – ізопахіти 

 

Для визначення перспектив нафтогазоносності відкладів майкопської серії 

було проведено вивчення її розрізів і керну свердловин у межах таких районів:  
 північно-західний шельф Чорного моря – св. Архангельська-21, Голіцина-1, 6, 7, 9, 12, 28;  

 центральна частина Кримського півострова – св. Джанкойська-1; 

 Керченський півострів – св. Фонтанівська-6, 12; 

 шельф Азовського моря – св. Північноказантипська-3; 

 Прикерченська частина шельфу Чорного моря – св. Субботіна-1. 

В свердловині Архангельська-21 на інтервалі 867–881 м розвинені аргіліти 

і алевроліти майкопу з вмістом Сорг. 2,26–3,84 %, але з низьким ступенем терма-

льної переробки (Rо = 0,42–0,43). За результатами газового аналізу у складі га-

зів з керну свердловини Архангельська-21переважають метан СН4 (56,49 %), 

азот N2 (36,62 %) і кисень О2 (8,59 %); в кількості 0,01–0,11 присутні етан С2Н5, 

пропан С3Н8, ізобутан С4Н10, І-бутан С4Н10, гексан, СО2; в невеликих кількостях 

(менше 0,001 %) присутні ізопентан С5Н12 і І-пентан С5Н12. 
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Свердловинами Голіцинська-1, 6, 7, 9, 12, 28 розкрито розріз майкопської 

серії в межах Голіцинської структури, яка має складну складчасто-брилову бу-

дову, по поверхні палеогенових відкладів є субширотно асиметричною антик-

ліналлю, ускладненою декількома підняттями, які формують Східне і Західне 

склепіння. Він представлений аргілітами пелітоморфними глинисто-

гідрослюдистими з глауконітом (рис. 9.13); алевро-аргілітами; мергелями; ма-

церали представлені вітриніт і колодетринітом (рис. 9.14, 9.15). 

Вміст Сорг. становить 2,20–4,42 %; ТОС – 0,84–1,64 %. За результатами га-

зового аналізу у складі газів з керну свердловини Голіцина-28 переважають ме-

тан СН4 (93,22 %), азот N2 (4,77 %) і кисень О2 (1,04 %); в кількості 0,11–0,63 

присутні етан С2Н5, пропан С3Н8, СО2; в невеликих кількостях (0,02 %) присут-

ні ізобутан С4Н10, І-бутан С4Н10; ізопентан С5Н12 і І-пентан С5Н12 не виявлені. 

 

 
 

Рис. 9.13. Керн свердловини Голіцинська-9, зразок 164 ГЛ, інтервал 2100 м 

 

  

 

Рис. 9.14. Аншліф 164 ГЛ: колодетриніт: 

антрацит 

 

Рис. 9.15. Аншліф 164 ГЛ: пірит інкрустує 

вітродетриніт 
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За результатами переінтерпретації даних ГДС (рис. 9.16–9.19) виділені на-

ступні перспективні інтервали: по св. Голіцинська-28: 670–845 м;  по св. Голі-

цина-1 – 922–1140, 1140–1438, 1650–1920 м; по св. Голіцинська-9 –400–1270 м; 

по св. Голіцинська-12 – 600–940, 1100–1290, 1530–1750 м.  

Розріз майкопської серії в св. Джанкойська-1 в центральній частині Крим-

ського півострова представлений перешаруванням алевролітів, аргілітів, мерге-

лів, пісковиків. Вміст Сорг. змінюється від 4,32 до 16,70 %, але ступень термаль-

ної переробки порід є незначною (Rо = 0,36–0,57). 

На Керченському півострові в розрізі св. Фонтанівська-6, 12 майкопська се-

рія представлена аргілітами і пісковиками (рис. 9.20), тип мацерал – колотеленіт, 

вітриніт (рис. 9.21, 9.22). Вміст Сорг. змінюється від 3,20 до 4,02 %, ступень тер-

мальної переробки порід незначна (Rо = 0,59–0,60). 

 

  
 

Рис. 9.16. Результати переінтерпретації да-

них ГДС у розрізі св. Голіцинська-28 

 

Рис. 9.17. Результати переінтерпретації 

даних ГДС у розрізі св. Голіцинська-1 
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Рис. 9.18. Результати переінтерпретації да-

них ГДС у розрізі св. Голіцинська-9 

 

Рис. 9.19. Результати переінтерпретації 

даних ГДС у розрізі св. Голіцинська-12  
 

 
 

Рис. 9.20. Керн свердловини Фонтанівська-6, зразок 180 ФН, інтервал 397 м 
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Рис. 9.21. Аншліф 179 ФН: колотеленіт з 

піритом 

 

Рис. 9.22. Аншліф 180 ФН: вітриніт серед ге-

матитового цементу аргіліту 

 

За результатами переінтерпретації даних ГДС (рис. 9.23, 9.24) виділені на-

ступні перспективні інтервали: по св. Фонтанівська-6 – 2880–3290 м, по сверд-

ловині Фонтанівська-12 – 2850–3410 м. 

 

  

Рис. 9.23. Результати переінтерпретації 

даних ГДС у розрізі св. Фонтанівська-6 
Рис. 9.24. Результати переінтерпретації 

даних ГДС у розрізі св. Фонтанівська-12 
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У св. Північно-Казантипська-2, 3 на шельфі Азовського моря розріз май-

копської серії розкритий на глибіні 530–1100 м (св. Північно-Казантипська-2) і 

951–2600 м (св. Північно-Казантипська-3). Він представлений глинами, аргілі-

тами, глинистими алевролітами, алевролітами, з прошарками і горизонтами пі-

сковиків, мергелів, вапняків, часом чорного вуглистого матеріалу (рис. 9.25). 

Мацерали представлені колодетринітом, вітродетринітом, вітринітом (рис. 

9.26–9.29). Вміст Сорг. є достатньо великим, змінюється від 3,52 до 7,36 %, але 

ступень термальної переробки порід є незначною (Rо = 0,37–0,52). За результа-

тами газового аналізу у складі газів з керну свердловини Північно-

Казантипська-3 переважають метан СН4 (91,30–97,40 %), азот N2 (0,37–3,73 %), 

етан С2Н5 (1,83–3,43 %), пропан С3Н8 (0,10–1,29 %); в кількості 0,10–0,29 при-

сутні СО2, ізобутан С4Н10, І-бутан С4Н10;  в невеликих кількостях (0,01–0,10 %) 

присутні; ізопентан С5Н12, І-пентан С5Н12 і кисень О2 (1,04 %). 

За результатами переінтерпретації даних ГДС (рис. 9.30–9.32) виділені на-

ступні перспективні інтервали: по св. Північно-Казантипська-2 – 1115–1390 м, 

по свердловині Північно-Казантипська-3 – 1080–1340 м і 1660–2390 м 

 

 
 

Рис. 9.25. Керн свердловини Північно-Казантипська-3, зразок 157 ПК, інтервал 2590 м 

 

  

 

Рис. 9.26. Аншліф 157 ПК: колодетриніт: 

антрацит в асоціації з гематитом 

 

Рис. 9.27. Аншліф 157 ПК: вітродетриніт в 

асоціації з піритом 
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Рис. 9.28. Аншліф 157 ПК: глобулярний пі-

рит 

 

 

Рис. 9.29. Аншліф 159 ПК: вітриніт 

 
 

Рис. 9.30. Результати переінтерпретації даних ГДС св. Північно-Казантипська -2 
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Рис. 9.31. Результати переінтерпретації даних 

ГДС у розрізі св. Північно-Казантипська -3 (1024–

1390 м) 

 

Рис. 9.32. Результати переінтерпре-

тації даних ГДС у розрізі св. Півні-

чно-Казантипська -3 (1650–2180 м) 

 

У розрізі св. Субботіна-1–3 на території родовища Субботіна на Прикер-

ченській частині шельфу Чорного моря майкопські відклади представлені гли-

нами темно-сірими, щільними, жирними на дотик; аргілітами темно-сірими, 

щільними, слабослюдистими, тріщинуватими, у тріщинах відмічаються масля-

нисті плями і краплі зеленувато-коричневої нафти; пісковиками сірими і темно-

сірими, дрібнозернистими кварцовими з глинистим цементом. Тип мацерал – 

вітродетриніт і колодетриніт, часто в асоціації з глобулярним піритом (рис. 

9.33, 9.34). Вміст Сорг. високий, складає 3,56–7,18 %, але термальна зрілість по-

рід є невисокою (Rо = 0,50–0,59). 

Припливи нафти тут отримані з алеврито-піщаних порід олігоцену (дебіти 

нафти 5,8–84,9 м
3
/добу, газу  – 71,2 тис. м

3
/добу), передбачаються і у відкладах 

майкопської серії, де також виділені інтервали з підвищеними газопоказами від 

0,1 до 6,0 %,.  

Майкопська серія олігоцену–раннього міоцену широко розповсюджена на 

півдні Східноєвропейської платформи і на Кавказі і вважається однією с основ-

них газонафтогенеруючих товщ (рис. 9.35). До неї приурочені численні родо-

вища вуглеводнів, сульфідно-ураново-рідкісноземельної мінералізації (Манги-

шлак, Єргені). Серія характеризується переважно глинистим складом, вона фо-
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рмувалася в умовах великого внутрішньоконтинентального басейну – Східного 

океану Паратетіс, який включав акваторії Чорного, Азовського, Каспійського, 

Аральського морів, Кавказ, Закавказзя, південну частину Уралу, північ Казах-

стану. Олігоцен – ранній міоцен є глобальною епохою вуглецевого накопичен-

ня, зокрема, цьому рівню в Карпатах відповідає формування збагаченої ОР ме-

нілітової світи. Формування високовуглецевих товщ цього рівня, напевно, 

пов‘язано з аноксидними умовами сірководневого зараження водних товщ. Як 

правило, для майкопських відкладів характерний високий ступінь бітумізації. 

 

 

 

 

Рис. 9.33. Аншліф 178 СВ: колодетриніт в 

асоціації з піритом глобулярним 

 

Рис. 9.34. Аншліф 178 СВ: вітродетриніт в 

асоціації з мікроскопічним піритом гло-

булярним 

 

 
 

Рис. 9.35. Поширення майкопської серії у східній частині Чорноморського басейну [На-

дежкин, 2011] 

I – Індоло-Кубанський прогин; II – Керченсько-Таманський прогин; III – прогин Сорокіна; IV 

– Західночорноморський басейн; V – Туапсинський прогин; VI – Сочі-Адлерська депресія; 

VII – Гурійський прогин  
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Розподіл збагачених органічним вуглецем літотипів в розрізі майкопської 

серії має нерівномірний характер і зумовлений в першу чергу палеоокеаногра-

фічними чинниками осадконакопичення. На думку багатьох дослідників нако-

пичення серії відбувалося в басейнах естуарієвого типу. Вони являли собою 

важливі геохімічні бар‘єри, де осаджується до 60–80 % розчинених у прісних 

водах органічних і неорганічних компонентів, що призводило до різкого зрос-

тання біопродуктивності естуарійних вод (рис. 9.36). 

 

 
 

Рис. 9.36. Модель формування безкисневих обстановок в естуарієвих басейнах Північ-

ночорноморського шельфу. Олігоцен – ранній міоцен [Григорук та ін., 2009
1, 2

] 

 

Внаслідок змін гідродинамічного режиму басейну в ході трансгресії соло-

ність збільшувалася, що спричиняло масову загибель стеногалінних організмів. 

Останнє, а також інтенсивний скид органічного матеріалу (детрит, розчинні 

сполуки) з прибережних ділянок і спричиняли виникнення аноксидного середо-

вища в придонних шарах води та формування збагачених органічним вуглецем 

осадів. Найбільші маси осадів, збагачених органікою, формувалися у своєрід-

них седиментаційних пастках – шельфових мулових западинах, зокрема, в 

осьовій зоні Каркінітсько-Північнокримського прогину (рис. 9.37), у межах якої 

сумарна товщина майкопських нашарувань максимальна для регіону і локаль-

ними ділянками перевищує 1500 м.  
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Рис. 9.37. Перспективні ділянки відкладів майкопу Причорноморсько-Кримського ре-

гіону [Нетрадиційні…, 2014
3
] 

1 – високоперспективні; 2 – перспективні; 3 – відсутність відкладів; 4 – ізопахіти майкопсь-

ких нашарувань 

 

Виходячи з ритмічності розвитку в розрізі кластогенних літмітів майкоп-

ської серії, які фіксують вікові інтервали максимального алювіального впливу, 

а також ураховуючи циклічність змін солоності водоймищ, можна прогнозувати 

декілька вікових рівнів формування осадів, збагачених Сорг. (рис. 9.38). Вони 

формують пачки потужністю від 20 до 100 м, що залягають на глибинах від 300 

до 1500 м. Літологічна структура їхнього розрізу однорідна – монолітна товща 

аргілітів з численними міліметровими прошарками та поодинокими пачками 

(0,2–1,5 м) алевролітів. 

Таким чином, у межах північно-західного шельфу Чорного моря породи 

майкопської серії, що залягають на глибинах від 2000 м і глибше, можуть гене-

рувати нафтові вуглеводні й за наявності достатньо значних об‘ємів порід, зба-

гачених розсіяною органічною речовиною, могли б розглядатися як перспекти-

вні об‘єкти для пошуків сланцевої нафти. Разом з тим, породи світи в діапазоні 

глибин 0–2000 м хоч і вміщують значну кількість Сорг., але є термально незрі-

лими і не можуть розглядатися, як перспективні для пошуків сланцевої нафти. 
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Рис. 9.38. Седиментолого-палеоокеанографічний перетин. Майкопські відклади. Півні-

чночорноморський шельф [Нетрадиційні…, 2014
3
] 

1–3 – кластогенні акумулятивні тіла; шельфові мули; 4 – з фоновим вмістом ОР; 5 – з підви-

щеним вмістом ОР 
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9.3. Висновки 

 

Таким чином, у межах Південного НГР України виділяються наступні пер-

спективні стратиграфічні комплекси та об‘єкти із сприятливими умовами для 

формування сланцевого газу і сланцевої нафти:  

А. Перспективні стратиграфічні комплекси: 
 нижній девон Переддобрудзького прогину; 

 серпуховські відклади Переддобрудзького прогину; 

 середня та верхня частини середньої юри Переддобрудзького прогину; 

 верхня частина нижньої крейди (аптський та альбський яруси) Рівнинного Криму.  

Б. Перспективні території: 
 нижньодевонський комплекс: північно-східна частина Переддобрудзького прогину; 

 нижньокам’яновугільний комплекс: північно-східна частина Переддобрудзького 

прогину; 

 середньоюрський комплекс: Переддобрудзький прогин; 

 середньо-верхньоаптський комплекс: північно-східна та центральна частини Рів-

нинного Криму; 

 середньо-верхньоальбський комплекс: Рівнинний Крим за винятком західної та пів-

нічної частин Тарханкутського півострова площею. 

В. Об’єкти з невизначеними перспективами: 
 таврійська серія Криму, нафтогенераційний потенціал якої є неоднозначним. З од-

ного боку, у породах серії зосереджена значна кількість ОР (2,24–5,37 %), яка має 

гумусово-сапропелевий склад. З іншого боку, серія являє собою ритмічне флішове 

перешарування аргілітів, алевролітів і пісковиків, вона значно дислокована і, як не 

дивно, у дослідженому розрізі характеризується низьким ступенем катагенетичних 

перетворень (Ro = 0,43–0,49). Водночас за даними інших дослідників, в інших розрі-

зах ступінь перетворення порід серії є середнім і відповідає градації МК2 (підніжжя 

г. Шелудива), МК4–МК5 (Мангуський яр) чи навіть АК (південний схил плато Па-

тіль). Таким чином, не можна виключати можливу перспективність локальних діля-

нок розвитку серії для пошуків сланцевої нафти. 

 олігоцен-нижньоміоценова майкопська серія, представлена потужною товщею 

глин і аргілітів з прошарками алевролітів і пісковиків, збагачених органічною речо-

виною (від 0,69 до 10,23 %), пористість яких змінюється в широких межах – від 0,3 

до 31,7 %. До неї приурочені численні родовища вуглеводнів. Однак ступінь терміч-

ного перетворення порід є вкрай низькою: ступінь відбивної здатності вітриніту 

практично повсюдно не перевищує 0,36–0,60 (протокатагенез), лише в поодиноких 

випадках сягаючи 0,84 (інт. 2100 м у св. Голіцина-9), інколи – 1,64 (інт. 922–1438 у 

св. Голіцинська-1). За даними численних дослідників, органічна речовина майкопсь-

кої серії, як правило, є незрілою, має відносно незначні температури піролізу (418–

423 
о
С), що свідчить про неглибоке занурення вмісних порід (до 1,5–2,0 км), тоді як 

ГЗН розміщується на глибинах 3–6 км.       

Породи майкопської серії в інтервалі глибин до 2–3 тис. м, як правило, є 

термально незрілими і не можуть розглядатися як перспективний об‘єкт для 

пошуків сланцевої нафти. Водночас на глибинах понад 2–3 тис. м (де, як вважа-

ється, розміщена головна зона нафтоутворення) ступінь термальної зрілості по-

рід зростає і за умови збагаченості органічною речовиною вони можуть розгля-

датися як перспективні об‘єкти для пошуків сланцевої нафти. 
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Запитання та завдання для самоперевірки 

 

1. Охарактеризуйте особливості геологічної будови Південного НГР. 

2. Які основні структурні елементи входять до складу Південного НГР? 

3. Які основні стратиграфічні одиниці складають Південний НГР? 

4. Де в межах Південного НГР найширше розвинені поклади палеозою? 

5. Охарактеризуйте основні риси стратиграфії мезозойських відкладів Півден-

ного НГР. 

6. Чи відомі відклади кайнозою в Південному НГР? 

7. Перерахуйте основні перспективні формації щодо покладів сланцевого газу 

та нафти в Південному НГР. 

8. Охарактеризуйте особливості складу і геологічної будови нижньодевонської 

формації Переддобрудзького прогину. 

9. Охарактеризуйте особливості складу і геологічної будови тріас-юрської фо-

рмації Гірського Криму. 

10. Охарактеризуйте особливості складу і геологічної будови тріас-юрської фо-

рмації Рівнинного Криму. 

11. Охарактеризуйте особливості складу і геологічної будови апт-альбської фо-

рмації Чорноморсько-Кримського регіону. 

12. Охарактеризуйте особливості складу і геологічної будови олігоцен-

міоценової формації (майкопська серія) Південного НГР. 

13. Наведіть ознаки перспектив нафтогазоносності відкладів майкопської серії. 

14. Які значення основних показників перспектив нафтогазоносності (Сорг., ТОС, 

Rо) притаманні породам майкопської серії? 

15. Що таке «мацерали»? 

16. Наведіть приклади переінтерпретації даних ГДС для встановлення перспекти-

вності нафтогазоносності породних комплексів. 

17. Чим переважно складена майкопська серія? 

18. Якими факторами обумовлена збагаченість майкопської серії органічною ре-

човиною? 

19. Назвіть основні перспективні комплекси Південного НГР із сприятливими 

умовами для формування сланцевого газу і сланцевої нафти. 

20. Чому таврійська і майкопська серії вважаються об‘єктами із невизначеними 

перспективами? 
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РОЗДІЛ 10 

 

РЕСУРСИ МЕТАНУ ВУГЛЕНОСНИХ БАСЕЙНІВ УКРАЇНИ  
 

Метан вугільних родовищ набуває важливого значення у світі не тільки  як 

потужне додаткове джерело розширення МСБ вуглеводнів, але і як фактор зме-

ншення ризиків газових викидів у шахтах і пов‘язаних з ними аварійних ситуа-

ціях. Зокрема, в США видобуток і утилізація метану із вказаних джерел уже 

можна зіставити із його видобутком і використанням, що проводиться  тради-

ційним способом. Ця проблема є дуже важливою і для України, вона детально 

розглянута в монографії [Нетрадиційні…, 2013
7
], яка і лягла в основу цього ро-

зділу підручнику.       

Генерований вуглефікованою органічною речовиною (ОР) метан за час 

утворення з моменту нагромадження і перетворення ОР поділяється на: 
 метан, збережений у вугільних пластах; 

 метан, що мігрував з вугільних пластів і сорбувався вмісними породами; 

 метан, що мігрував з вугільних пластів унаслідок розчинення в підземних водах; 

 метан, що перейшов в атмосферу в процесі дегазації вугільних пластів; 

 вільний метан у газових пастках. 

Однак, є також докази припливу метану у вуглепородні масиви в складі 

глибинних вуглеводневмісних флюїдних потоків з перевагою абіогенної скла-

дової, що тривалий час мігрували зонами підвищеної флюїдопроникності в 

субвертикальних геофлюїдодинамічних структурах. 

В Україні метан міститься у вугільних пластах кам'яновугільного віку До-

нецького (ДВБ) і Львівсько-Волинського (ЛВБ) басейнів (табл. 10.1). 

 
Таблиця 10.1. Запаси метану кам'яновугільних родовищ України (млн м

3
) 

 

Вугільний басейн, 

область 

 

Кількість родовищ Запаси на 1.01.2004р. 

всього розроб-

ляються 

всього 

 

підтвер-

джені 

розробляються 

всього підтверджені 
Донецький басейн 139 73 283 397 159 333 125 223 60 165 

Дніпропетровська 1 1 2548 964 2548 964 

Донецька 95 56 158 756 81 891 103 989 50 544 

Луганська 43 16 122 113 76 468 18 686 8657 

ЛВБ 2 - 4466 - - - 

Всього 141 73 287 863 159 333 125 223 60 165 

 

Метан вугільних родовищ з одного боку є вибухо- і викидонебезпечною 

речовиною і заважає видобутку вугілля, а з іншого – цінною корисною копали-

ною. В результаті роботи вугільної промисловості тільки з висхідним струме-

нем системи вентиляції і дегазації на 254 шахтах Донбасу виділяється щорічно 

в атмосферу до 3,5 млрд м
3
 метану, у ЛВБ – до 70 млн м

3
. Шахтами України ці-

лодобово викидається 15,5 млн м
3
 метану (5,6 млрд м

3
 в рік). Вихід досягає 0,3–
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0,35 млн м
3
 на добу в найбільш метанових шахтах, що за теплотворною здатніс-

тю еквівалентно 300–500 т вугілля.  

Дегазація здійснюється на 120 шахтах ДВБ і на 4 шахтах ЛВБ, об‘єми капто-

ваного газу для двох басейнів склали відповідно 600 і 8 млн м
3
/рік (13 %), з яких 

тільки 4 % утилізується. На 17 шахтах Донбасу використовується до 18 % капто-

ваного метану. Інша частина газу викидається в атмосферу. Таким чином, величе-

зна кількість метану потрапляє в атмосферу, що призводить не тільки до втрати 

цінної копалини, але й до посилення парникового ефекту.  

Загальні прогнозні ресурси метану в породах і вугільних пластах вуглено-

сних відкладів Донбасу на глибині 500– 1800 м за різними оцінками складають 

від 4–6 до 22 трлн м
3
, а промислові – 11,9 трлн м

3
, із яких 3,7 трлн м

3
 придатні 

для вилучення. 0,46 трлн м
3
 метану знаходиться розчиненими у воді, 1,46 трлн 

м
3
 – у сорбованому стані у вугільних пластах потужністю більше 0,3 м і 9,82 

трлн м
3
 – у вугленосному масиві, з яких тільки 5–15 % припадає на вільний ме-

тан. В пластах основних геолого-промислових районів міститься 855 млрд м
3
 

метану (табл. 10.2). Незалежна оцінка ресурсів метану вугленосної товщі Дон-

басу, виконана американськими фахівцями, ще більша – 25 трлн м
3
.  

 
Таблиця 10.2. Ресурси метану у вугільних пластах 

Геолого-промисловий район Кількість вугільних 

пластів 

Ресурси метану у вугільних пластах, 

млрд м
3
 

Червоноармійський 33 231,5 

Донецько-Макіївський 59 202,1 

Центральний 46 84,8 

Торезько-Сніжнянський 39 37,5 

Лисичанський 25 22,5 

Луганський 39 47,5 

Алмазно-Мар‘ївський 53 81,2 

Краснодонський 24 56,2 

Боково-Xрустальний 31 40,1 

Селезнівський 32 51,9 

Всього 855,3 

 

Враховуючи, що на кожний робочий вугільний пласт у геологічному розрі-

зі припадає 3–4 і більше пластів і прошарків некондиційної потужності, лише у 

вугільних пластах утримується 1078,5 млрд м
3
 метану, а загальні його ресурси у 

вільних скупченнях складають 150,1 млрд м
3
. З урахуванням метану міжвугіль-

них пластів та вуглевмiсної товщ ця цифра сягає 25,4 трлн м
3
. Вміст метану у 

вугільних пластах в середньому становить  8 м
3
/на 1т, інколи сягає 40 м

3
.  

Загальні підраховані запаси метану в Донбасі – 1,2 трлн м
3
, в тому числі на 

полях діючих шахт – 970 млрд м
3
, в межах ресурсів вугілля – 208 млрд м

3
.  

Ресурси метану ЛВБ оцінюються в 10 млрд м
3
. Дегазація проводиться на 4 

шахтах. Газ, що каптується, не використовується. Виділення газу – 1,5–2 м
3
.  

Середня щільність ресурсів метану у вугільних пластах у південно-західній 

частини Донбасу, підрахована за методиками ДРГП "Донецькгеологія" і компа-

нії "Рейвен Рідж Рісорсіз" (США), складає 90–107 млн м
3
/км

2 
(табл. 10.3).  
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Таблиця 10.3. Щільність ресурсів метану у вугільних пластах 

 

Площа 

 

Розмір, 

км
2
 

 

ДГП ―Донецькгеологія» 

 

―Рейвен Рідж Рісорсіз‖ 

 Ресурси, 

млрд м
3
 

Щільність, млн 

м
3
/км

2
 

Ресурси, 

млрд м
3
 

Щільність, млн 

м
3
/км

2
 

Добровольсько-

Червоноармійська 

963 76,4 79,3 101,0 104,9 

Грищино-Андріївська 557 18,2 32,7 29,7 53,3 

Південно-Донбаська 530 57,2 107,9 58,5 110,4 

Донецька 293 44,5 151,9 46,5 158,7 

Макіївська 246 35,9 145,9 42,0 170,7 

Всього: 2589 232,2 89,7 277,7 107,3 

 

Таким чином, вугленосні відклади Донбасу містять значні ресурси метану, 

можуть служити об'єктом його промислового видобутку і повинні розглядатися 

як газо-вугільні родовища.   

Потужність вугільних утворень на площі Донбасу зростає до його центра-

льної частини і в південно-східному напрямі. Для карбонових відкладів харак-

терна циклічна будова, багатократне ритмічне перешарування морських, кон-

тинентальних і перехідних фацій, чітко прослідковується еволюційний розви-

ток багатьох груп фауни і флори. Загальна кількість вугільних пластів, які заля-

гають у вугленосній товщі до глибини 1800 м, складає близько 330, але тільки 

130 пластів мають потужність більше 0,45 м. Середня потужність пластів, що 

розробляються, знаходиться в межах 0,6–0,8 м. Пласти потужністю більше 2 м 

зустрічаються рідко. Вугленосність в басейні розподілена нерівномірно: більша 

частина ресурсів вугілля зосереджена в 27 пластах середнього карбону і 8 ниж-

нього. Верхній карбон має всього один пласт промислового значення. В ниж-

ньому карбоні вугленосність розповсюджена вздовж південно-західного борту 

Донецького прогину, промислова вугленосність зосереджена у вузькому інтер-

валі розрізу потужністю в 400–500 м. Пласти розташовані зближеними групами 

з віддалями між групами 30–80 м, а між пластами в групах – 3–20 м.  

Середній карбон вугленосний на всій площі Донбасу. Його головна зако-

номірність полягає в поступовому зменшенні кількості робочих пластів і вугле-

носності в напрямі з заходу на схід і на північ басейну. Віддаль між вугільними 

пластами від 20 до 40 м. Найбільша концентрація пластів відзначається в світі 

С2
6
. При потужності в західних районах 170–250 м вона містить до восьми ро-

бочих пластів. Те ж саме спостерігається у верхній частині світи С2
5
. Загальна 

потужність основної вуглевмісної товщі середнього карбону (світи С2
3
–С2

7
) 

складає 1500–3000 м.  

Є вертикальна і латеральна зональність розподілу метану вугільних покла-

дів. До першої зони належать площі розвитку відкладів з пластами вугілля ма-

рок Д, Г і частково Ж. Характерна наявність промислових покладів і локальних 

скупчень вуглеводневих газів, пов'язаних з колекторами порового й тріщинно-

порового типу (вугленосні відклади Південного і Західного Донбасу, Ли-
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сичанського, Червоноармійського, Міллеровського геолого-промислових райо-

нів – ГПР, а також Бахмутської і Кальміус-Торезької улоговин). 

До другої зони відносяться площі розвитку осадових відкладів з пластами 

вугілля марок Ж, К і ПС. Поширені мікропоклади і локальні скупчення вугле-

водневих газів, пов'язаних з колекторами тріщинно-порового й тріщинного ти-

пів. Характерна висока газоносність вугільних пластів і газонасиченість вміс-

них порід (Донецько-Макіївській, Центральний, Селезнівський, Алмазно-

Мар‘ївський й Краснодонський ГПР). 

Третя зона розповсюджена на площах розвитку відкладів, що вміщують 

пласти вугілля марки Т і слабо метаморфізовані антрацити. Вугільні пласти й 

вмісні породи мають низькі колекторські властивості, присутні локальні скуп-

чення вуглеводневих газів у колекторах тріщинного типу, пов'язані з тектоніч-

ними порушеннями (Торезько-Сніжнянський і Боково-Хрустальський ГПР). 

Четверта зона охоплює площі розвитку вугленосних відкладів з пластами 

високометаморфізованих антрацитів, скупчення вуглеводневих газів відсутні 

(Довжано-Ровенський ГПР, центральні і східні частини Боково-Хрустального й 

Торезько-Сніжнянського ГПР). 

Існує три типи локалізації метану в породах Донбасу: 
 вільний метан, що міститься в порах і тріщинах порід; 

 газ у сорбованому стані, який міститься в розсіяній органічній речовині й вугільних 

прошарках;  

 газ, розчинений в  пластових водах водогазонасичених пісковиків. 

Видобуток ВВ може здійснюватися двома способами – безшахтним (авто-

номним) із свердловин, які пробурені з поверхні на ділянках розвідки, і шахт-

ним – через дегазаційні бурові свердловини, пробурені з підземних виробок. 

Для вивчення закономірностей зміни газоносності на глибоких горизонтах 

у межах Донецької й Луганської областей були пробурені свердловини глиби-

ною до 2,5–3,0 км (Очеретинська, Макіївська, Торезька, Санжарівська та ін.). 

Дослідження газоносності на глибину до 3 км по цих свердловинах підтвердили 

її залежність від ступеня метаморфізму й глибини. Результати підрахунків ре-

сурсів ВВ-газів наведені в табл. 10.4, 10.5. 

 
Таблиця 10.4. Ресурси ВВ газів у вугільних пластах і прошарках діючих шахт Донбасу 

 

Геолого-промисловий район 

Ресурси і запаси ВВ-газів, млрд м
3
 

У вугіллі У породах-супутниках СК=0,5 

Всіх Потужністю 0,3 м 

Павлоградсько-Петропавлівський 11, 7 6,1 2,3 

Червоноармійський 46,3 15,8 7,5 

Південно-Донбаський 21,8 17,7 7,1 

Донецько-Макіївський 28,5 12,3 2,3 

Центральний 16,62 6,6 3,7 

Торезько-Сніжнянський 3,2 6,3 1,2 

Лисичанський 11,3 7,4 2,7 

Алмазно-Мар‘ївський 27,8 18,6 7,0 

Луганський 14,7 6,2 2,3 

Краснодонський 6,9 5,2 2,0 
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Селезньовський і Боково-Хрустальський 25,4 16,2 6,0 

Всього  214,2 118,4 44,1 

 

Таблиця 10.5. Ресурси ВВ газів геолого-промислових районів Донбасу 

 

Геолого-промисловий район 

Ресурси і запаси, млрд м
3
 

у вугіллі в супутниках 

усіх потужністю 0,3 м 

1.Павлоградсько-Петропавлівський 4,4 5,8 2,3 

2. Червоноармійський 20,6 9,6 3,9 

3. Донецько-Макіївський 42,9 14,8 4,6 

4. Центральний 17,3 4,7 2,0 

5. Чистяково-Сніжнянський 17,2 11,5 4,6 

1. Лисичанський 2,1 13,4 5,0 

2. Алмазно-Мар‘ївский 15,8 15,7 6,0 

3. Луганський 2,0 2,0 0,7 

4. Краснодонський 10,1 18,7 7,0 

5. Селезнівський і Боково-Хрустальний 23,0 41,1 19,5 

Всього по шахтах Донбасу  155,4 157,3 51,6 

Разом по ділянках розвідки і шахтних полях Донбасу  389,6 255,7 95,7 

 

Як бачимо з таблиць, сумарні ресурси ВВ газів у вугільних пластах і про-

шарках Донбасу становлять 645,3 млрд м
3
, у тому числі на ділянках розвідки – 

352,6 млрд м
3
, на шахтних полях – 292,7 млрд м

3
, проте, їх видобуток є досить 

складною проблемою. 

Таким чином, Донбас є унікальним газовугільним регіоном з ресурсами 

вуглеводневих газів 645,3 млрд м
3
, у тому числі на ділянках розвідки – 352,6 

млрд м
3
, шахтних полях – 292,7 млрд м

3
; промислові або потенційно можливі, 

запаси ВВ-газів становлять 268 млрд м
3
 або 40 % від усіх ресурсів. 

Перспективним напрямком утилізації метану є виробництво електроенергії 

з використанням газогенераторів і газових турбін потужністю від десятків кіло-

ват до декількох мегават. Можливе використання метану як газомоторного па-

лива, як палива для кар'єрних маневрових тепловозів, на теплоелектростанціях, 

в карбюраторних і дизельних двигунах внутрішнього згоряння. 

Таким чином, необхідність, можливість і економічна доцільність видобут-

ку метану з вугільних пластів підтверджується досвідом ряду країн. На думку 

американських експертів цей напрямок буде неухильно розвиватися і до 2020 р. 

світовий видобуток метану з вугільних пластів досягне 78 млрд м
3
 за рік.  

Видобуток метану може здійснюватись з пасток і з техногенних покладів. 

Вилученню газу з товщ через свердловини з поверхні сприяє підвищення газо-

проникності і газовіддачі вугільних пластів гідророзчленуванням і пневмонією. 

З вугільної товщі Донбасу можна вилучити безшахтним способом 84 млрд м
3
, а 

шахтним – 77 млрд м
3
.  

Пастками в Донбасі є переважно флексуроподібні перегини, купольні чи тек-

тонічно екрановані зони. Колектором є поровий або тріщинно-поровий простір пі-

сковиків, вугільних пластів, вапняків. Зі збільшенням глибини залягання колекто-

рів і тиску газу зростає частота й інтенсивність прояву суфлярів. З підвищенням 
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ступеня метаморфізму вугілля колекторські властивості пісковиків погіршуються. 

Цим пояснюється наявність метану під гідростатичним тиском у пісковиках, у 

яких при проходці виробок трапляються викиди порід і газу.  

10.1. Геологічні критерії перспектив газоносності вугільних товщ  

 

Таким чином, Донбас є перспективним басейном для промислового видо-

бутку метанового газу, прогнозні ресурси якого за різними оцінками складають 

від 11 трлн м
3
 до 26 трлн м

3
 метану. Річний видобуток метану в Донбасі по ана-

логії з подібним йому басейном Блек-Уорріор (США), прогнозується на рівні 

3 млрд м
3
. Порівняльна характеристика обох басейнів наведена в табл. 10.6.  

 
Табл. 10.6. Співставлення басейнів США та України [Газоносность и ресурсы…, 2010] 

Геологічні показники Блек-Уорріор Донбас 

Площа басейну, тис. км
2
 46,6 60 

Марки вугілля Ж-К – (Rо–1,43) ті ж +ПС-П-А 

Товщина вугільних пластів, м 0,57–0,9, max 1,8 така ж, max – 2,3 

Сумарна товщина вугільних пластів, м 6–9 в серед. 10–15 і більше 

Газоносність вугілля (на Н-1000-1200 м) м
3
/т 15–17,2 (18,7) 15–20, max – 35–40 

Ресурси ВВ газів, млрд м
3 

566,0 798,0 

 

Вугільний Донбас займає площу біля 60 тис. км
2
 і характеризується нерів-

номірним розподілом щільності метану вугільних пластів (рис. 10.1). З 18 газо-

промислових районів на території України максимальні обсяги вугільних газів 

до глибини 1800 м зосереджені в 4 геолого-промислових районах: Донецько-

Макіївському – 120 млрд м
3
, Красноармійському – 112 млрд м

3
, Селезнівському 

– 72 млрд м
3
, Алмазно-Мар`ївському – 85 млрд м

3
 (рис. 10.2).  

 



271 

 

 2
7

1
 

 
 

Рис. 10.1. Оглядова геологічна карта герцинського структурного поверху Донбасу 

(за даними Горяйнова С.В., Бережного В.В. та ін., УкрНДІгаз, 2006 р.) 

 

 
 

Рис. 10.2. Геолого-промислове районування території Донбасу [Газоносность и ресур-

сы…, 2010] 

 

Метан є основним компонентом газів вугільних родовищ Донбасу. Газоно-

сність вугільних товщ залежить від геологічної та тектонічної обстановок у ба-

сейні, стану порової системи вугілля, його вологості, сорбційних властивостей, 

температури та тиску у вугільних пластах, кількості та складу первинно генеро-

ваних вугіллям газів. Тому одним з важливих критеріїв визначення перспектив 

газоносності є газогенераційний потенціал вугленосних формацій. Для його 
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оцінки використовують переважно прямі методи газового випробовування в 

процесі буріння. Методи опосередкованої оцінки газоносності вугільних товщ 

включають кількісну оцінку первинної (доінверсійної) і сучасної (залишкової) 

газоносності вугільних формацій. Первинний газогенераційний потенціал зале-

жить від загальної вугленосності товщі та регіонального метаморфізму. Сучас-

на газоносність обумовлена сукупністю тектонічних, гідрогеологічних, фільт-

раційних, техногенних тощо факторів. 

Сучасний розподіл газів складався протягом довготривалого геологічного 

часу у післяінверсійний період розвитку Донбасу, коли відбувалося припинення 

процесів вуглефікації та газогенерації, потужна дегазація з втратою більш ніж 

93 % первинних об`ємів метану. При цьому майже у 15 разів зменшуються як 

запаси метану, так і доінверсійний газогенераційний потенціал концентрованої 

органічної речовини (КОР) і розсіяної органічної речовини (РОР) (табл. 10.7). 

Вважається обґрунтованим спосіб визначення газоносності вмісних порід по 

вмісту у них РОР відносно газоносності вугільних пластів. Встановлено, що за-

лишок від дегазаційних втрат, який в середньому по басейну дорівнює 6,7 %, з 

ростом метаморфізму вугілля від марок Д до А закономірно збільшується від 

4,0 % до 7,1%, тобто майже вдвічі (табл. 10.8). 

 
 

 

 

 

Таблиця 10.7.  Об’єми метану вугленосних формацій Донбасу до і після природної дегазації 

 
Таблиця 10.8. Вміст сорбованого метану у вугільних пластах до і після природної дегазації 

Марка вугілля 

Вихід метану Залишок від де-

газаційних втрат, 

% 

До інверсії Сучасний 

м
3
/т с.б.м. м

3
/м

2 
м

3
/т с.б.м. м

3
/м

2
 

Д 150 171 6,0 6,84 4,0 

Г 212 248 10,0 11,70 4,7 

Ж 230 276 13,0 15,60 5,7 

К 270 327 16,0 19,36 5,9 

ПС 287 350 18,9 23,10 6,6 

Т 333 420 23,0 29,00 6,9 

А 420 638 29,6 45,60 7,1 

 

Для визначення перспективності ділянок та виділення зон, найбільш перс-

пективних для видобутку метану з вугільних товщ визначені основні критерії 

оцінки різних типів газових резервуарів: сорбованого газу вугільних пластів; 

Джерело газогенерації 
Запаси метану, трлн. м

3
 Залишок від дега-

заційних втрат, % Доінверсійні Сучасні (після дегазації) 

Промислові вугільні пласти 22,20 1,50 6,7 

Непромислові вугільні пласти 24,46 1,64 6,7 

Вмісні породи з РОР 231,82 15,40 6,7 

Всього: 277,98 18,506,5* 6,72,8 
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зв`язаного газу, який знаходиться у мікропорах та тріщинах вмісних порід (сла-

нцевий газ); вільного газу, пов`язаного з традиційними колекторами.         

При оцінці перспективних площ на видобуток газу з вугільних пластів 

перш за все враховується метаноносність та газовіддача вугілля, яка залежить 

від багатьох факторів: 
 складність геолого-тектонічної будови площі;  

 ступінь вугленосності осадової товщі;    

 ступінь метаморфізму, газоємність, склад та фізико-хімічні властивості вугілля; 

 склад та фізико-хімічні властивості вугілля і вмісних порід; 

 глибини залягання вугільних пластів; 

 наявність та товщина покривних відкладів; 

 гідрогеологічні умови; 

 глибина залягання зони метанового вивітрювання. 

Складність геолого-тектонічної будови площі впливає на розподіл вугіль-

них газів від початку їхньої генерації в процесі метаморфізму вугілля до насту-

пної дегазації вугленосних відкладів на післяінверсійному етапі розвитку. З ви-

східними рухами земної кори пов`язані інтенсивна денудація та дегазація відк-

ладів; з нисхідними – перекриття більш молодими відкладами, уповільнення 

або повне припинення дегазації. Тектонічні порушення можуть як сприяти фо-

рмуванню пасток для скупчення метану, так і бути каналами дегазації. Напри-

клад, постседиментаційні скиди проникні і при відсутності газонепроникних 

покришок сприяють дегазації вугленосної товщі. Конседиментаційні скиди ча-

ще непроникні, створюють сприятливі умови для утворення газових скупчень, 

приурочених до зон дроблення та тріщинуватості. Насуви сприяють дегазації 

вугільної товщі, якщо зони дроблення та тріщинуватості протягом тривалого 

часу слугували шляхами міграції гідротермальних розчинів. 

Ступінь вугленосності осадової товщі залежить від літолого-фаціальних 

умов осадконакопичення. Вугленосність в басейні розподілена нерівномірно: 

більша частина ресурсів вугілля зосереджена в 27 пластах середнього карбону і 

8 нижнього. Верхній карбон має всього один пласт промислового значення 

(рис. 10.3). 
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Рис. 10.3. Розподіл вугленосності Донецького басейну по стратиграфічних рівнях (за да-

ними Зося А.Н., 1989 р.) 

В результаті вивчення будови та поширення вугільних пластів по території 

Донбасу були зроблені наступні висновки:  
 вугільні пласти середнього карбону (світи С2

1
–С2

7
) простежуються на значних пло-

щах, є стійкими маркуючими горизонтами; 

 пласти вугілля, як правило, невитримані за товщиною, навіть найбільш витримані 

пласти m3; l8; l6; l4; l3; k8; k5; k2; i3; h8 зберігають промислове значення не більше ніж 

на 20–30 % площі розповсюдження; 
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 область оптимальних умов вугленакопичення у Донбасі на протязі його геологічної 

історії неодноразово мігрувала з заходу на схід та навпаки: одні пласти розвинені 

лише на заході у прибортовій частині басейну (i1; g1; g1
2
; h1; m4

1
; n1), інші охоплюють 

західну та центральну частини Донбасу (k8, l1, l2
1
, l3, l4, l7,l8, m3, m4, m5), пласти світи 

С2
3
 та деякі пласти світи С2

5
 розвинуті переважно у центральній частині басейну, 

пласти світи С2
4
 (i2

1
, i3,i3

1
), а також верхні пласти світи С2

7
 (m8

1
, m9,m9

1
) розвинені 

лише на сході басейну; на північному платформному схилі (Старобельсько-

Мілеровська монокліналь) на великому протязі встановлено три пласти: k2, l8, m3; 

 всі елементи морфології вугільних пластів, їхня потужність та будова, лінії розгалу-

ження, контури розмивів та інші особливості розташування не пов`язані з сучасними 

плікативними та розривними структурами; відомі конседиментаційні плікативні 

структури (Петровський купол) та краєві порушення (Криворізько-Павлівський) ма-

ли незначний вплив на морфологію вугільних пластів.  

Майже всі структури Донбасу є накладеними, тобто постседиментаційни-

ми і на потужність та будову вугільних пластів впливу не мали. 

Ступінь метаморфізму, газоємність, склад та фізико-хімічні властивості 

вугілля. Газоносність залежить від ступеню метаморфізму вугілля (рис. 10.4). 

Про останню судять опосередковано через зміни фізичних та хімічних властиво-

стей вугілля: показник відбивної здатності вітриніту Rо; вихід летючих речовин 

V
daf

, %; вміст вуглеводню C
o
; теплота згорання на суху беззольну речовину Qs

daf
; 

стан спікаємості, виражений товщиною пластичного шару J, мм та індексом Рога 

RJ; густина вугілля γ0 (Кд), г/см
3
; питомий електричний опір ρп, Ом·м. 

 

 
 

Рис. 10.4. Залежність метаноносності вугілля від групи метаморфізму 

У Донбасі переважає регіональний метаморфізм, який здійснювався на 

двох етапах: до- і постінверсійному. Зональність метаморфізму вугілля сфор-

мувалась до початку вертикальних рухів, коли у товщі вугленосних відкладів 

був згенерований основний об`єм газу і сформувались 3 основні газові зони: 1 –

вільних газів; 2 – газів, пов`язаних з КОР та РОР; 3 – метаморфічної деметані-

зації. У післяінверсійний період у верхній частині розрізу почалося формування 
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зони газового вивітрювання, яка досягла максимальних значень 600–800 м у 

слабометаморфізованих відкладах з вугіллями марок БД–Д та мінімальних (де-

кілька десятків метрів) – у високометаморфізованих антрацитах. Післяінверсій-

ний метаморфізм збільшується зі збільшенням глибини залягання пластів. 

Складний характер інверсії вертикальних рухів і денудації вугленосної товщі 

обумовив переважання міграційних процесів над процесами генерації газів.  

Таким чином, регіональний метаморфізм зумовив послідовну зміну марок 

вугілля як по площі, так і в розрізі від бурого вугілля до антрациту (рис. 10.5).  

 

 
 

Рис. 10.5. Карта метаморфізму вугілля Донецького басейну на зрізі -400 м  (за матеріа-

лами М.Л. Левенштейна, О.І. Спіріної, 1982 р.) 

 

Встановлені наступні загальні закономірності метаморфізму вугілля Донбасу: 
 ступінь метаморфізму вугілля збільшується від стратиграфічно більш високих гори-

зонтів до нижчих; 

 збільшення ступеню метаморфізму в кожному пласті по площі відбувається посту-

пово, паралельно підвищенню потужності вугільної товщі з північного заходу на 

схід і від периферії до центру басейну; 

 ступінь метаморфізму в одному і тому самому пласті вугілля збільшується з підви-

щенням його сучасної глибини залягання; 

 градієнт метаморфізму є сумою стратиграфічного положення пласта і глибини залягання; 

 регіональний метаморфізм вугілля відбувався за низьких температур, які для марок 

Д і Г становили 70–90 С; Г і Ж – 100–120 С; ПС і П – 150–180 С; НПА і А – 190–

240 С; тиск істотно впливав лише на ранніх стадіях метаморфізму (марки Б і Д);  

Склад та фізико-хімічні властивості вугілля і вмісних порід – від них за-

лежать як колекторські властивості вугілля, так і газоносність. Так, при збіль-
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шенні зольності газоносність вугілля знижується, тому до перспективного на-

лежить вугілля з зольністю до 35 %, густиною 1,75–2,1 г/см
3
.  

Фізико-хімічні властивості вугілля суттєво залежать від його петрографіч-

ного складу. Як відомо, вугілля складається з основних 4 компонентів: вітриніт, 

фюзеніт, лейптиніт, семівітриніт. Вугілля, збагачене фюзинітом, характеризу-

ється більш високою сорбційною властивістю по відношенню до метану. Під-

вищення вмісту лейптиніту підвищує вихід летких речовин у клареновому ву-

гіллі на газовій стадії метаморфізму. 

Сорбційна газоємність вугілля зростає зі збільшенням стадії метаморфізму 

і досягає максимальних значень (35–38 м
3
/т с.б.м.) на антрацитовій стадії групи 

10А. Метаноносність, досягнув максимуму у напівантрацитах і антрацитах гру-

пи 10А, різко знижується в найбільш метаморфізованих антрацитах груп 11А та 

12А і вище. Різке та інтенсивне збільшення сорбційних властивостей вугілля 

відмічено у вузькому інтервалі початкових тисків – до 2–3 мПа. 

Наявність мікропористої та мікротріщинуватості у вугіллі дозволяє розг-

лядати його як природний сорбент. Сумарна питома поверхня мікропор 

кам`яного вугілля Донбасу коливається від 130 м/г до 260 м/г, а для вугілля се-

редніх стадій метаморфізму Ж–К–ОС у середньому складає 176 м/г.  

Макропористість вугілля обумовлена його ендо- та екзогенною тріщинува-

тістю, яка в Донбасі складає 5–12 %. Максимальна ендогенна тріщинуватість 

спостерігається у вугіллі марок Ж–К–ОС з підвищеним вмістом вітриніту. Трі-

щинуватість вугілля обумовлює його газопроникність. Найбільші значення ен-

догенної тріщинуватості спостерігаються у вугіллі з виходом летких 33–45 %, а 

мінімальні – з виходом летких 10–22 %. Найбільші значення екзогенної тріщи-

нуватості спостерігаються у вугіллі з виходом летких від 14–32 %.  

Пористість вугілля Донбасу змінюється від 4–7 % до 20 %, найменшу по-

ристість має вугілля середніх стадій метаморфізму з виходом летких 20–30 %. 

Високі значення середньої пористості (18–20 %) відмічені для вугілля з вихо-

дом летких менше 10 % і більше 35 %. Найбільша кількість макропор спостері-

гається у антрацитах (до 38 на 1 мм
2
). Для вугілля марки Ж об`єми макро- та 

мікропор приблизно рівні, а для більш метаморфізованого вугілля (від марки 

ОС) об`єм мікропор перевищує об`єм макропор у 2 рази. 

Вугільні пласти Донбасу на глибинах 300–1000 м характеризуються газоп-

роникністю 0,1–0,36 мД, а у сприятливих структурно-тектонічних умовах – до 

0,52–0,90 мД. Найбільше значення газопроникності (1,5–5,0 мД) визначені у ву-

гіллях марок Г, Ж та К. З глибиною газопроникність вугілля зменшується.  

Загальна пористість газоносних пісковиків знаходиться в межах від 4 % до 

15 % і зменшується зі збільшенням метаморфізму вугілля. Газопроникність піс-

ковиків на площах розвитку вугілля марок Ж-К знаходиться в межах 1,2–5,0 

мД, а у районах з розвитком вугілля марок ОС-ПА не перевищує 0,57 мД. Лише 

в межах Західного Донбасу в умовах початкового катагенезу газопроникність 

пісковиків досягає більш високих значень (до 118 мД). 

Глибина залягання вугільних пластів впливає на газоносність вугілля. За 

збільшенням метаноносності з глибиною виділяється 4 зони: газового вивітрю-



278 

 

 2
7

8
 

вання, інтенсивного нарощування метаноносності, повільного нарощування ме-

таноносності та стабілізації. При заглибленні в метанову зону метаноносність 

вугільних пластів спочатку збільшується, потім темп нарощування метанонос-

ності уповільнюється, і на глибині 500–1000 м спостерігається стабілізація ме-

таноносності вугільних пластів. 

Наявність та товщина покривних відкладів забезпечує збереженість пок-

ладів. Газонепроникні відклади, що перекривають вугленосну товщу, утруд-

нюють деметанізацію родовища, тому родовища закритого типу при інших рів-

них умовах мають більш високу газоносність, ніж відкриті.  

Гідрогеологічні умови впливають на міграцію вуглеводневих газів, їхній 

розподіл по площі і у вертикальному розрізі. Підземні води в процесі циркуля-

ції дегазують вугленосну товщу. Обводнені вугільні пласти у зоні активного 

водогазообміну зазвичай мають понижену газоносність, так як активна цирку-

ляція підземних вод призводить до виносу метану з вугільних пластів на денну 

поверхню. Тому вугільні пласти, розташовані поблизу водоносних горизонтів, 

характеризуються зниженою метаноносність або повністю дегазовані. З глиби-

ною зростає вміст метану у вугільних пластах і одночасно збільшується вміст 

хлориду натрію складі підземних вод у бік. Гідрокарбонатно-кальцієві і гідро-

карбонатно-сульфатно-натрієві води зони активного водообміну пов`язані із 

зоною вуглекисло-азотних газів. До зони метаново-азотних та азотно-

метанових газів приурочені сульфатно-натрієві води, з якими часто пов`язане 

виділення сірководню. У нижній частині зони азотно-метанових газів розпо-

всюджені гідрокарбонатно-хлоридно-натрієві води. Глибинні сильно мінералі-

зовані хлоридно-натрієві води характерні для умов сповільненої циркуляції, що 

є характерним для зони метанових газів. 

Глибина залягання зони метанового вивітрювання може коливатися від 0 

до сотень метрів. Максимальних значень (600–800 м) зона газового вивітрю-

вання досягає у слабометаморфізованному вугіллі марок БД-Д, а мінімальних 

(декілька десятків метрів) – у високометаморфізованих антрацитах. Зональність 

розподілу газу тісно пов`язана з гідро-геохімічною зональністю (табл. 10.9).  

Значна кількість газу знаходиться не у вугіллі, а у порових та порово-

тріщинних колекторах вмісних порід. Кількість вільного метану у пісковиках 

залежить від їхньої відкритої пористості, ступеню наповненості пор водою та 

тиску газу. Відкрита пористість та ступінь наповненості пор газом у однотипо-

вих пісковиків залежить від ступеню епігенезу порід, тиск газу – від глибини 

залягання порід. Значення відкритої пористості (Кпо, %) основних різновидів пі-

сковиків на різних стадіях епігенезу наведені у табл. 10.10.  

 
 

 

Таблиця 10.9. Зони газового вивітрювання 

Азотно-

вуглекисла 

До 100–150 м Поверхневі води, гідрокарбонатно-

кальцієві 

Вуглекисло-

азотна 

Нижче 100–150 м Змішані: сульфатно-гідрокарбонатно-

натрієво-кальцієві 
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Метано-

азотна 

150–230 м Змішані (поверхнево– метамо-

рфізовані) – гідрокарбонатно-натрієві 

Азотно-

метанова 

До 300–400 м в ядрах синкліна-

лей і 650–750 м в антикліналях 

Метаморфізовані, гідрокарбонатно-

натрієві 

Метанова  Глибше 500–1000 м Застійні, гідрокарбонатно-хлорідно-натрієві 

 
Таблиця 10.10. Середня відкрита пористість пісковиків різних стадій епігенезу 

Пісковик 
Марки вугілля, Кпо, % 

Д Г Ж К ОС Т А1 

Середньозернистий 12,7 8,1 5,4 4,4 3,3 2,6 1,6 

Дрібнозернистий 8,9 5,5 4,0 3,6 3,1 2,2 1,7 

 

Всі родовища вільного газу приурочені до зон з низьким ступенем катаге-

незу та вугіллями марок Б, Д, Г, рідше Ж. Основними колекторами є пісковики 

нижнього та середнього карбону, переважно світ С2
3
–С2

5
 з досить високими 

значеннями пористості (10–20 %) та проникності (від 12–15 мД до 200–375 мД). 

Основним типом пасток газу у південній та північній прибортових зонах ДДЗ є 

структурний. Типи покладів – склепіневі, іноді пластові, тектонічно-екрановані. 

Структури, як правило, незначні за розмірами: від 2–5 ×5–7 км до 10–12 км, ам-

плітуда складок від 50–75 м до 100–300 м та більше. Родовища віднесені до ка-

тегорій дрібних з запасами від 1,3 млрд м
3
 до 7,0 млрд м

3
, за виключенням 

Дружелюбівського та Марківського (10 млрд м
3
 та більше) на північному та 

Пролетарського (17 млрд м
3
) на південному схилі ДДЗ. 

Продуктивні горизонти зазвичай розкриваються на глибинах порядку 

1200–2000 м, або трохи більше, що відповідає метаморфізму вугілля марок Г–

Ж. Можна вважати, що границя переходу жирного вугілля у коксівне слугує 

граничною межею переходу високопористих піщаних колекторів у низькопори-

сті та малопроникні. Для останніх основним фактором, який впливає на газоно-

сність, є вміст розсіяної органічної речовини та наявність зон тріщинуватості 

(табл. 10.11). На основі викладеного матеріалу визначені основні критерії оцін-

ки перспективності площ по різних типах резервуарів, які викладені у табл. 

10.12.  

 
Таблиця 10.11. Вміст сорбованого метану у гірських породах на глибинах 1000 м 

Порода 
РОР (КОР), 

% 

Вихід метану (м
3
/м

2
), марки вугілля 

Г Ж К ПС Т А1 

Вугілля  100 11,7 18,0 18,8 21,7 23,8 29,3 

Пісковик с/з, косошаруватий 1,10 0,27 0,42 0,45 0,51 1,54 1,56 

Пісковик м/зі 1,35 0,34 0,51 0,54 0,63 0,67 0,70 

Алевроліт 1,60 0,42 0,63 0,65 0,76 0,80 0,83 

Аргіліт горизонтально шаруватий 3,50 0,92 1,39 1,45 1,66 1,76 1,82 

Аргіліт вуглистий тонкошаруватий 30,0 5,67 8,64 8,99 10,35 11,16 12,14 
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Таблиця 10.12. Геологічні критерії оцінки перспективності площ для промислового видобутку метану із вугільних пластів 

Критерії оцінки Сорбований газ вугільних пластів Зв`язаний (сланцевий) газ Вільний газ 

 Ступінь мета-

морфізму 

Вугілля за ступенем метаморфізму: Г, 

Ж, К, ПС, Т, з Ro 0,6–2,0 %. Найбільш 

перспективні вугілля з Rо 0,6–1,4; менш 

перспективні – з Rо 1,4–2,0 

Ступінь катагенезу (метаморфіз-

му) – МК4–АК1 (відповідні марки 

вугілля К-Т) 

Всі родовища вільного газу приу-

рочені до зон низького ступеню 

катагенезу з вугіллями марок Б, 

Д, Г і зрідка Ж 

 Метаноносність 

(газоносність) 

Газоносність вугілля не менше ніж 

7 м
3
/т с.б.м., при обов`язковому рості з 

глибиною 

Сорг4 %, ОР сапропелева; при 

Сорг. 20–30 % газоносність – 5,0–

7,0 м
3
/т (7,5–17,5 м

3
/м

3
 породи) 

Залежить від коефіцієнту газона-

сиченості (Кг), або заповнення 

пор газом > 50 % (Кг > 0,5) 

 Глибини заля-

гання 

Глибини залягання пластів вугіллі не 

повинні перевищувати 1600–1800 м, 

найбільш сприятливі 500–1200 м 

Глибини залягання від 1000 до 

2500 м (в середньому 1700 м) 

Глибини залягання від 500 м до 

5000 м, найбільш сприятливі 

1200–2000 м 

Площа ділянки  

 

Площа ділянки повинна складати від 

100-150  км
2
 до 200 км

2
 та більше 

Площа оцінюваної ділянки повин-

на складати 20 тис. км
2
 та більше 

Залежить від типу пастки, амплі-

туди структури, кількості продук-

тивних горизонтів  

 Продуктивні ін-

тервали 

Сумарна товщина вугільних пластів у вугле-

носній товщі (150–200 м) – не менше 7 м 

Сумарна товщина товщі, з порода-

ми, збагаченими ОР – до 500 м 

Процентне співвідношенні піско-

виків у товщі > 25 % 

 Індивідуальна то-

вщина пластів 

Мінімальна товщина вугільних пластів 

супутників – більше 0,3 м 

Переважно більше 1 м 

 

Ефективна потужність пісковиків 

– від 3 до 40 м, середня 15–20 м 

 Колекторські 

властивості  

Визначальними є крихкість та тріщину-

ватість. Максимальною крихкістю та ен-

догенною тріщинуватістю (і підвищену 

проникність) мають вугілля середніх 

стадій метаморфізму (з відстанню між 

тріщинами 0,1–0,3 см) 

Визначальною є вторинна епігене-

тична тріщинуватість та сорбційна 

ємність. Колекторами є аргіліти та 

алевроліти з пористістю 3,5–6 %, 

низькою проникністю 

Визначальною є наявність грану-

лярних колекторів з пористістю 

≥10 %, проникність більше 12–15 

мД. Фаціально приурочені до 

алювіально-дельтових та прибе-

режно-морських комплексів 

 Тектонічні умови Проста будова, моноклінальне заляган-

ня, прості пологі складки з кутами па-

діння не вище 30-40º 

Наявність зон тріщиноутворення, 

тектонічних порушень, ділянок 

змін кутів залягання порід 

Наявність структурних або палео-

геоморфологічних форм, що 

створюють пастку 

 Геодинамічний стан Умови стиснення або розтягнення Умови стиснення або розтягнення Умови стиснення або розтягнення 

Гідрогеологічні 

умови 

Мінералізація пластових вод не повинна 

перевищувати ПДК 

Гідрогеологічна закритість надр 

при уповільненому водообміні 

Гідрогеологічна закритість надр 

при уповільненому водообміні 

Ресурси ВВ газів Більше 10–15 млрд м
3
 Нема даних Більше 1–3 млрд м

3
 

Щільність запасів Більше 150–200 млнм
3
/км

2
 Більше 150–200 млнм

3
/км

2
 Більше 150–200 млнм

3
/км

2
 



280 
 

 2
8

0
 

Одним з критеріїв оцінки перспективності пошуків вугільному метану є оп-

тимальна глибина залягання вугільного пласта. Основна маса балансових запасів 

вугілля в Донбасі (93,4 %) залягає на глибині до 1200 м, 57 % запасів – до 600 м, 

середня глибина видобувних робіт – 585 м. Оптимальні глибини залягання вугі-

льного пласта обмежені верхньою та нижньою границями метанової зони. Вер-

хня є глибиною залягання першого від поверхні вугільного пласта, видобуток 

метану з якого є економічно виправданим. Вона визначається величиною мета-

нонасиченості пласта та гідроумовами вилучення газу (рис. 10.6). Глибина ни-

жньої границі є найбільшою глибиною залягання вугільного пласта, для якого 

за допомогою існуючих технологій вилучення метану може бути досягнутий 

критичний тиск десорбції. 

До певних глибин газонасиченість вугільного пласта пропорційна величині 

пластового тиску. Але з глибиною зі збільшенням температури абсорбційні 

властивості вугілля зменшуються, тому збільшення газонасиченості не відбува-

ється, а інколи навіть вона зменшується. Встановлення таких критичних глибин 

є однією із задач ГРР. 

Максимальна глибина видобування метану з вугільних пластів в басейні 

Блек-Уорріор, будова якого близька до будови Донбасу, сягає 1200 м. Поверхня 

метанової зони (ПМЗ) знаходиться на глибинах 200–250 м. Газоносність вугіл-

ля на глибині до 1200 м складає 15,0–18,7 м
3
/т сухої беззольної маси (с. б. м). 

Окрім негативного впливу температури на метаноємність вугілля збіль-

шення глибин супроводжується підвищенням тиску вищезалягаючої товщі та 

відповідним зниженням проникності вугілля внаслідок стиснення мікротріщин 

як основних каналів міграції метану. Тому в загальному випадку оптимальними 

є такі глибини, на яких знаходяться досить високі марки вугілля для вмісту 

промислових запасів газу, але які ще не обмежують проникність цього вугілля. 

Розподіл метаноємності по поширенню вугільного пласта має плямистий 

характер, що пов‘язано з кількома причинами, зокрема, з умовами його форму-

вання; постседиментаційними змінами перед захороненням; мозаїчним поши-

ренням вугільної породи в пласті; нерівномірним заповненням пласта вторин-

ним газом внаслідок нерівномірного розподілу газових колон; диференційова-

ним характером рухів під час інверсії; наявністю мало амплітудних структур-

них форм; розвитком розривних порушень тощо. 

Таким чином, вирисовується наступна пошукова модель будови вугільної 

товщі. Пошуковим об‘єктом виступає вугільна товща порід потужністю 150–

200 м, яка вміщує вугільні пласти з питомою метаноємністю кожного не менше 

10 м
3
/т с.б.м., товщиною кожного пласта не менше 0,65 м та сумарною їх тов-

щиною не менше 7 м. Крім того, у вмісній товщі додатково знаходяться вугіль-

ні пласти з товщиною не менше 0,3 м, які мають кондиційні промислові харак-

теристики і можуть бути об‘єктами попутного вилучення метану, а також ма-

лопроникні пісковики та сланці, які мають вивчатися як потенційні об‘єкти для 

видобутку метану. 

Така модель будови може бути охарактеризована як модель з випадково 

розподіленими по опошукованій території промислово значущими для видобу-
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тку метану ділянками, що породжує проблему оптимізації розміщення видобу-

вних свердловин на площі. Тому для прийняття рішення на постановку кожної 

свердловини передбачається випадковий (стохастичний) розподіл промислових 

характеристик товщі по досліджуваній території. 

Не слід виключати і поширення зон підвищеної щільності запасів метану в 

нетрадиційних колекторах: тектонічних розломах, прирозломних антикліналях, 

ділянках зміни палеогеографічних структур. При сприятливих інших умовах 

такі зони повинні стати першочерговими об‘єктами для проведення газовидо-

бувних робіт. 

 

 
 

Рис. 10.6. Карта поверхні метанової зони південно-західного Донбасу (за О.І. Невзоро-

вим та ін., 2003 р.) 
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10.2. Перспективні зони і площі  

 

За різними оцінками прогнозні ресурси метану вугленосних відкладів 

Донбасу на глибинах 500–1800 м складають від 4–6 м до 22 трлн м
3
, а промис-

лові – 11,9 трлн м
3
, із яких 3,3 трлн м

3
 придатні до вилучення. Цей газ зосере-

джений у трьох типах природних газових резервуарів:  
 у вугільних пластах – 1,39 трлн м

3 
 

 у малопроникних пісковиках –0,93 трлн м
3
 

 у традиційних колекторах (вільний газ) – 0,98 трлн м
3
.
 

Метан вугільних товщ можна розділити на чотири типи, що відрізняються 

за умовами утворення та способами розробки і використання: 
 метан шахтний видобувний – каптується паралельно з веденням очисних робіт ваку-

ум-насосними станціями системи дегазації через спеціально пробурені свердловини; 

 метан свердловинний видобувний – видобувається свердловинами, пробуреними з 

поверхні в процесі випереджаючої і супроводжуючої видобуток вугілля дегазації; 

 метан техногенних покладів у розвантажених зонах вуглепородних масивів діючих 

та закритих шахт – видобувається свердловинами, пробуреними з поверхні в процесі 

постексплуатаційної дегазації;  

 метан природних покладів у непорушених вуглепородних товщах – видобувається за 

технологіями нафтогазового видобутку. 

Розглянемо основні перспективні зони і площі Донбасу. 

 

9.2.1. Західний Донбас  

 

В зоні зчленування Донбасу і ДДЗ виділяється Петриківсько-

Новомосковська площа (720 км
2
) (рис. 10.7). Вона розташована у прибортовій 

частині південно-східного крила ДДЗ, яка примикає до північно-східного схилу 

УЩ. Характерний розвиток розривних порушень північно-західного простя-

гання, які обумовили складну ступінчасто-блокову структуру як фундаменту, 

так і перекривних осадових порід палеозою. Основні розривні порушення: Ми-

хайлівський і Карабіновський скиди, Царичанський і Голубівський розломи, які 

поділяють район на чотири тектонічні блоки: Михайлівський, Царичансько-

Петриківський, Голубівський, Новомосковський. 

Михайлівський блок горстового типу займає найбільш високий гіпсомет-

ричний рівень на фоні монокліналі південно-західного борту ДДЗ. Кристаліч-

ний фундамент залягає тут на глибинах 468 м (св. № 618), 904 м (св. 10156) та 

1456 м (св. 3-Р). 

Царичансько-Петриківський блок обмежений Царичанським скидом на за-

ході, Голубівським – на сході і Карабіновським – на півночі. Порушення 3-го і 

4-го порядків – Могилівське, Прядівське, Чаплинське – поділяють територію на 

більш дрібні блоки, що поступово занурюються у північно-східному напрямі.  

Голубівський блок обмежений Карабіновським, Голубівським та Ворск-

линський скидами, представляє найбільш занурену частину території і по пове-

рхні фундаменту відповідає Магдаленівській западині. За площею він відносно 

невеликий, має в плані дугоподібно витягнуту форму з південного-сходу на пі-
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внічний захід. Михайлівський скид є північною межею Петриківського та Но-

вомосковського вугленосних районів.  

 

 
 

Рис. 10.7. Оглядова карта Петриківсько–Новомосковської площі [Нетрадиційні…, 

2013
7
] 

 

Плікативні дислокації представлені переважно пологими підняттями і про-

гинами, дуже пологими флексуроподібними перегинами на фоні загального 

моноклінального залягання порід (кути падіння не більше 5–7°).  

Геологічний розріз району представлений трьома структурними поверха-

ми, розділених кутовими та стратиграфічними незгідностями: нижнім – докем-

брійські кристалічні породи;  середній – відклади кам`яновугільної і пермської 

систем; верхній – мезокайнозойські утворення.  

Найдавнішими утвореннями осадового чохла є турнейські та нижньовізей-

ські відклади, які розвинуті переважно на ділянках, прилягаючих до крайового 

розлому. Вони перекриті відкладами верхнього візе, нижнього серпухова і ни-

жньої частини башкирського ярусу. Максимальна потужність осадового ком-

плексу (до 3200 м) спостерігається в Магдаленівській западині. В основі її 

центральної частини залягають турнейсько-візейські відклади (150 м). Потуж-

ність верхнього візе перевищує 850 м, зменшуючись в східному та західному 

напрямках до 380 м. Потужність верхньосерпухівських і верхньо-

кам`яновугільних відкладів в центральній частині западини досягає 400 м. Ме-

зозой представлений юрськими, тріасовими та крейдовими відкладами. 
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Ступень метаморфізму вугілля збільшується із заходу на схід, до центра-

льної частини басейну (від Ro 0,46–0,55 до Ro  0,55–0,75), разом зі збільшенням 

потужності вугленосної товщі з 200–300 м до 450–600 м. 

Площа Михайлівсько-Юрієвським крайовим розломом розділяється на дві 

частини – північну і південну. На північ від розлому в межах Зачепілівсько-

Левенцівського валу виділено до 20 брахіструктур, на яких відкрито 14 газових 

та газоконденсатних родовищ та проявів з початковими розвіданими запасами 

від 0,4–0,7 млрд м
3
 (Голубівське, Миколаївське) до 7,0–17,6 млрд м

3
 (Кременів-

ське, Пролетарське).  

Основними колекторами є пісковики нижнього та середнього карбону, пе-

реважно світ С2
3
–С2

5
 з високими значеннями пористості (10–20 %) та проник-

ності (від 12–15 мД до 200–375 мД). Покришками є переважно алевроліт-

аргілітові товщі. Переважаючим типом пасток є структурний. Типи покладів – 

склепінні, рідше пластові, тектонічно-екрановані. Родовища багатопластові. 

Максимальна кількість продуктивних горизонтів – 21 – відмічена на Кременів-

ському родовищі. Газоносний поверх – 1500 м. 

Розміри структур по окремих продуктивних горизонтах змінюються від 

0,09 км×19,6 км (Голубівське родовище) до 7,35 км×33 км (Пролетарське). Ам-

плітуда складок – від 50–75 м до 100–300 м та більше. Глибина продуктивних 

горизонтів – від 710 м до 2870 м. Тиск газу у покладах відповідає гідростатич-

ному, кожен поклад характеризується своїм індивідуальним положенням газ-

вода, що свідчить про відсутність гідродинамічного зв`язку між окремими га-

зоносними горизонтами. 

На південь від крайового розлому, в межах борту ДДЗ родовища ВВ не ви-

явлені, відомі тільки численні нафтопрояви, зафіксовані переважно у вугільних 

свердловинах (Петриківський, Новомосковський, Західно-Павлоградський, Па-

влоградський вугленосні райони). Всього ознаки нафтогазоносності були вияв-

лені в 19 свердловинах Петриківського вугільного району і 25 свердловинах – 

Новомосковського. Більшість свердловин із нафтопроявами Новомосковського 

вугільного району розташовані в зоні регіонального Орловського скиду в ме-

жах крупного Орловського виступу в рельєфі поверхні фундаменту. Всі сверд-

ловини з нафтопроявами Петріковського вугленосного району розташовані на 

південь від Білоцерковсько-Левенцівської ділянки в районі смт Петриківка і 

однойменного вугільного родовища, на границі УЩ. 

У цілому в південно-західному Донбасі відмічена приуроченість перспек-

тивних нафтогазоносних об`єктів до продуктивних пісковиків московського та 

башкирського ярусів m6SM10, m4SM5, L7Sl8, l2Sl4, K8Sl1, K3SK6, h7SH6, H3SH4 та 

G4SH2, які є аналогами відповідних нафтогазоносних горизонтів М-2, М-3, М-4, 

М-5, М-6, М-7, Б-3, Б-5 та Б-6 ДДЗ. 

Співставлення компонентного складу газів газових родовищ південної 

прибортової зони ДДЗ та вугільних пластів промислового Донбасу (табл. 10.13, 

10.14) свідчить про близькість складу вільного газу газових та вугільних родо-

вищ, за виключенням газів, що містяться у суперантрацитах і мають низький 

вміст метану. 
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Таблиця 10.13. Склад метанових газів родовищ південної прибортової зони ДДЗ, % 

Родовище СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 

Зачепілівське 81,0–93,8 2,0–5,3 0,8–6,9 0,3–4,0 0,2–2,3 

Левенцівське 88,6–93,3 1,7–3,8 0,8–2,1 0,01–0,10 0,2–0,3 

Михайлівське 93,7–97,3 – – – – 

Голубівське 87,6–94,8 3,6–6,9 0,2–2,3 0,07–1,2 0,02–2,3 

Перещепінське 65,2–94,2 2,1–15,2 0,3–4,8 0,5–5,1 0,22–1,5 

Пролетарське 84,0–94,7 0,3–5,9 0,2–3,8 0,3–3,3 0,25–1,8 

Східно–Новоселівське 81,1–92,6 0,9–8,4 0,04–4,9 0,04–3,0 0,5–6,2 

Кременівське 80,6–91,4 0,8–3,6 0,9–4,3 0,7–3,1 0,2–3,3 

Новоселівське 75,2–95,9 0,5–7,3 1,3–6,3 0,5–2,8 0,5–2,5 

Юр‘євське 92,8–95,7 1,6–3,4 0,4–1,2 0,05–0,1 0,01–0,04 

Миколаївське 73,8 12,0 8,0 2,5 1,5 

Лимансько–Потичанське 89,6 4,9 1,9 0,7 0,6 

 

Таблиця 10.14. Склад метанових газів вугільних пластів Донбасу, % 

Метаморфізм СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10+С5 

1Д 12,0–82,0 0,2–0,9 0,03–0,26 0,1–0,4 

2Г 84,0–92,0 2,0–3,7 0,5–0,9 0,1–0,2 

3Г 77,0–89,0 1,0–6,3 0,2–1,9 0,02–0,4 

4Ж 61,0–88,0 0,6–6,0 0,003–2,0 0,07–0,5 

5К 75,0–99,0 3,2–4,7 0,4–0,6 0,04–0,1 

6ОС 88,0–92,0 2,4–7,1 0,06–0,4 0,02–0,04 

7Т 77,0–99,0 1,5 0,03 0,002 

8ПА 83,0–97,8 0,1–3,2 0,0–0,3 0,0–0,3 

9ПА 80,5–98,8 0,1–3,4 0,0–0,4 0,0–0,2 

10А 14,0–98,9 0,0–0,5 0,0–0,1 - 

11А 2,0–98,0 0,0–7,3 0,0–1,1 - 

12А2 2,0–56,0 0,1–0,9 0,3–1,0 - 

 

Встановлено, що перші прояви метану фіксуються у глинах тріасу на гли-

бині 210 м, де його вміст у газі складає 1,2 % (св. 2561). Вугільні пласти самар-

ської світи с19-с11 у периклінальній частині Михайлівського підняття залягають 

у зоні азотно-метанових та метано-азотних газів з наступним відношенням га-

зових компонентів: СО2 – 2,4–3,8 %; СН4 – 29,7–54,45 %; N2 – 41,97–68,34 %. 

Вміст метану по вугільних пластах с19-с
â

10  до глибин 770–860 м коливається від 

1,18 м
3
/т с.б.м до 4,32 м

3
/т с.б.м. Вугільні пласти, які залягають нижче вказаних 

глибин і вся продуктивна товща самарської світи північніше Гупалівського 

скиду знаходяться у зоні метанових газів з таким складом: СО2 – 0,2–5,6 %; СН4 

– 58,3–99,4 %; N2 – 37,7–0,0 %. Кількість метану у вугільних пластах, які заля-

гають у зоні метанових газів, коливається від 2,88 м
3
/т с.б.м до 10,9 м

3
/т с.б.м. У 

цілому по розрізу з глибиною і по падінню пластів вугілля підвищується газо-

носність, збільшується вміст метану і зменшується – азоту. 

Аналогічні дані отримані при вивченні газоносності шахтних полів Захід-

но-Павлоградського вугленосного району. Відмінність полягає лише у наявнос-

ті в їхньому складі важких вуглеців. Газоносність вмісних порід низька, лише 
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нижче потужних пачок аргілітів нижніх горизонтів самарської світи газоносність 

збільшується до 1,1 м
3
/м

2
 породи. У вмісних породах переважає азот (до 73,0 %), 

вміст метану коливається від долі відсотка до 61,8 % і зростає з глибиною. 

Вугілля нижнього карбону за первісним матеріалом гумусове, кларено-

дюренової групи, спорового та змішаного складу (вітриніт – 43 %, семівітриніт 

– 1 %, фюзиніт – 24 %, лейптиніт – 31 %, мікстиніт – 1 %). Воно малозольне і 

зольне (6,1–14,4 %); мало- та середньосірчане (1,36–2,87 %). Вихід летких ре-

човин коливається від 43,0 % до 46,6 %. Вугілля газове, спікаюче, групи Г6.  

Вугілля середнього карбону кларенове і дрено-кларенове (вітриніт – 63–

89 %, семівітриніт – до 4 %, фюзиніт – 3–18 %, лейптиніт – 6–19 %), Rо = 0,46–

0,50 %. Вугілля середньозольне і зольне (10,7–26,1 %), середньосірчане і сірча-

не (2,44–6,70 %), малосірчане (пласт k 2

7 ). Робоча волога 20,0–26,1 %, вихід лет-

ких речовин 42,8–46,2 %; теплота згорання (Q ã

á ) 6600–7200 ккал/кг. Вугілля не-

спікаюче, усадочне, довгополуменеве (групи Д). 

На території району ресурси та запаси ВВ у вугільних пластах, малопрони-

кних пісковиках та сланцях Державним балансом запасів корисних копалин 

України не обліковані. По вільному газу щільність нерозвіданих видобувних 

ресурсів прогнозується у розмірі 10–20 млн м
3
 ВВ на 1 км

2
. Територія малопер-

спективна по вільному газу, оскільки тут відсутні пасткові умови, більше того, 

вона контролюється крупною Магдаленівською западиною фундаменту з погі-

ршеними умовами накопичення ВВ у потенційно можливих пастках. Для вугі-

льних пластів підраховані запаси та оцінені марки вугілля з окремими визна-

ченнями його метаноємності.  При середній метаноємності вугільних пластів 

7,0 м
3
/т с.б.м. середня щільність ресурсів ВВ у вугільних пластах складе: 

5,227,0=36,54 млн м
3
/км

2
. Прогнозна щільність ресурсів газу у теригенних 

вмісних породах передбачається у розмірі 23,60 (млн м
3
/км

2
). Сумарна щіль-

ність геологічних запасів у вугільних пластах і пісковиках разом складе 60,14 

млн м
3
/км

2
. Загальна щільність видобувних запасів складає 14,5 млн м

3
/км

2
. 

Очікується, що з одного квадратного кілометра території буде видобуто 14,5 

млн м
3
 газу. Підсумкова пошукова характеристика Петриківсько-

Новомосковської площі наведена у табл. 10.15. 
 

Таблиця 10.15. Характеристика Петриківсько-Новомосковської площі 

Розміщення Зона зчленування УЩ та південно-східного крила ДДЗ; південно-

східна частина Новомосковсько-Петропавлівської монокліналі 

Заселеність Помірна 

Розміри площі, км
2 

Загальна – 720 км
2
; Новоселівська площа – 297,0 км

2
; Петриківська 

пошукова площа – 450 км
2
 (площі мають незначне територіальне 

перекриття, але розвідані по різних стратиграфічних рівнях) 

Стратиграфічна 

приуроченість вугі-

льних пластів  

Нижня та середня частини серпуховського ярусу (самарська світа 

С1
3
 товщиною від 30 до 740 м) нижнього карбону і відклади баш-

кирського ярусу середнього карбону товщиною від 50 до 550 м (пе-

реважно моспінська світа С2
2
 та смолянинівська світа С2

3
) 

Марки вугілля  Б, БД – в межах Петриківського родовища; БД, Д – в межах Ново-

московського родовища; Д, ДГ, 1Г – в північній та північно-східній 

частині площі (Магдаленівська западина)  
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Rо БД (Rо=0,4–0,65), ДГ (Rо=0,5–0,75), Г (Rо=0,75–0,8) 

Метаноємність, 

м
3
/т с. б. м.  

Відклади середнього карбону – 1,18–4,32; відклади нижнього карбо-

ну у західній частині – 2,88; у північній та східній частини – до 10,9 

Глибини залягання 

вугільних пластів 

Від 200–500 м до 1900–2200 м у середньому карбоні та від 400 до 

2600 м у нижньому карбоні 

Сумарна товщина 

робочих пластів ра-

зом з супутниками 

потужністю більше 

0,3 м 

С1 – 14,9 м при загальній товщині 270 м; кількість робочих пластів – 

9 (Петриківське родовище); С2 – 5,7 м при загальній товщині 440 м; 

кількість робочих пластів – 3 (Петриківське родовище). На Новосе-

лівській площі товщина вугільних пластів – до 24,19 м, загальна то-

вщина – 972 м, кількість робочих пластів – 16  

Щільність запасів, 

млн м
3
/км

2 
За оптимістичною оцінкою – щільність запасів газу 60,14 , видобув-

них – 14,5 (запаси газу – 43,3 млрд м
3
) 

Газоносність вміс-

них порід, м
3
/т 

До 1,1 м
3
/м

2
породи при пористості до 20 % 

Вмісні породи Аргіліти, алевроліти, рідше пісковики. На глибинах 600–700 м по-

ристість пісковиків та алевролітів складає 12–16 %, проникність 

0,13–0,25 мД; пористість аргілітів – 8 %, проникність – 0–013 мД 

Наявність структур Немає 

Тектонічна будова Просте моноклінальне залягання відкладів з кутами падіння 2–3º у 

бік ДДЗ; скиди з амплітудою від 80–120 до 226 м 

Водоносність порід Водоприпливи в гірничі виробки складають 128–143 м
3
/год. з міне-

ралізацією 4–20 г/л. Води переважно хлоридно-натрієві 

 

10.2.2. Південна зона дрібної складчастості Донбасу 

 

Південна зона дрібної складчастості Донбасу в структурно-тектонічному 

плані включає в себе південно-східну частину Західного Донбасу (східна час-

тина Новомосковсько-Петропавлівської монокліналі), південну і південно-

західну частини складчастого Донбасу (рис. 10.8). Тут високою вугленосністю 

характеризуються нижньосерпуховські відклади та верхньобашкирсько-

московські. В межах Новомосковсько-Петропавлівської монокліналі та в пів-

денній зоні блочних структур розповсюджені вугленосні породи переважно 

верхньовізейсько-нижньосерпуховського віку. На решті територій Донбасу пе-

реважають вугленосні товщі верхньобашкирсько-московського віку. 
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Рис. 10.8. Схема тектонічного районування Донбасу (за Поповим В.С.) 

Східна частина Новомосковсько-Петропавлівської монокліналі складена 

вугленосними відкладами нижнього, частково середнього карбону, розбита си-

стемою скидів на блоки. Вугленосні відклади залягають тут з нахилом на півні-

чний схід в сторону ДДЗ, кути падіння змінюється від 2 до 15º. Вугленосні від-

клади карбону тут залягають безпосередньо на докембрійському фундаменті, 

поверхня якого полого занурюється в північному напрямку.  

Перспективи знаходження значних покладів газу-метану вугільних товщ у 

цій частині монокліналі незначні. Це пов‘язане з невеликими значеннями газо-

носності вугілля цієї частини Донбасу, яка на глибинах 400–900 м змінюється 

від 8,0–10,0 м
3
/т с.б.м до 12,0–15,0 м

3
/т с.б.м. Поклади вільного газу прогнозу-

ються на ряді невеликих структур осадового чохла (Кохівська, Слов‘янківська, 

Новодачинська та ін.). Найбільші ресурси прогнозуються в Новодачинській 

структурі – 300,0 млн м
3
.  

Південно-східна границя між Донбасом і ДДЗ чітко не визначена. Зміна 

форм дислокацій і склад відкладів вздовж прогину проходить поступово. Виді-

ляється перехідна зона, західна границя якої умовно проводиться від Криворі-

зько-Павлівського скиду на північ через Мечебилівський купол між Волвенків-

ським і Петровським куполами. До перехідної зони відносяться Бахмутська і 

Кальміус-Торецька улоговини. За структурними особливостями східна границя 

між перехідною зоною і складчастим Донбасом може бути приблизно проведе-

на по контуру розповсюдження пермських відкладів в Бахмутській та Кальміус-

Торецькій улоговинах і далі до верхів‘я річки Самари на заході. 

Структура перехідної зони від Донбасу до ДДЗ складна. Головним елемен-

том є Петрівсько-Костянтинівський вал довжиною 100 км, шириною 10 км – 

ланцюжок антиклінальних підняттів північно-західного напрямку. В морфоло-

гічному відношенні він є продовженням Головної антикліналі. Розміри і мор-

фологія структур змінюються від майже лінійної Дружківської антикліналі до 

ізометричних на північному заході (Корульська, Петрівський купол та інші). 

Складчастий Донбас структурно являє собою палеозойський синклінорій, в 

центральній частині якого підошва карбону опущена на глибину до 7–15 км. В 

будові Складчастого Донбасу основну роль відіграє Центральна зона лінійних 

складок, яка включає в себе три крупні структури. Головна антикліналь простя-

гається вздовж всього прогину і розділяється на дві майже рівні частини. На пі-

вніч від неї розміщена Головна синкліналь, якій відповідає зона крупних ліній-

них складок, а на південь – Південна синкліналь, якій відповідає південна зона 

дрібної складчастості. Шарніри всіх трьох складок найбільш припідняті в 

центральній частині басейну на Ровенецькому піднятті. Останнє відділяє захід-

ну частину синкліналі від східної, в якій виникли внутрішні структури: Боково-

Хрустальна і Довжансько-Садківська в Головній синкліналі та Чистяково-

Сніжнянська і Шахтарсько-Несвітаєвська – в Південній. 

На південь від зони крупних лінійних складок розташована Південна зона 

дрібної складчастості, яка відокремлена від південної синкліналі повздовжньо 

витягнутими Зуївською та Куйбишевсько-Несвітаївською антикліналями. На 
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півдні вони граничать з зоною блокових структур, розвинутою у відкладах ни-

жнього карбону. На заході південні складки обмежені діагональними флексу-

рами на замиканні Кальміус-Торецької улоговини.  

В межах південної зони дрібної складчастості Донбасу виділені чотири перс-

пективних площі: Павлоградсько-Петропавлівська, Нікольсько-Райська, Красно-

горівсько-Авдіївська, Слов‘янківсько-Вугледарська. 

Павлоградсько-Петропавлівська площа розміщена на південному крилі 

ДДЗ, в зоні зчленування з УЩ та південною зоною дрібної складчастості Дон-

басу, в межах Новомосковсько-Петропавлівської монокліналі, розбитою систе-

мами скидів (Морозівський, Юр‘ївський, Кохівський, Богданівський, Петропа-

влівський, Брагінський, Слов‘янський, Михайлівський, Криворізько-

Павлівський) (рис. 10.9). Плікативні форми представлені пологими підняттями 

та прогинами, флексурними перегинами, купольними підняттями. Залягання 

вугленосних відкладів – моноклінальне (кути падіння 2–5°). 

 

 
 

Рис. 10.9. Структурна карта вугільного пласта с6 нижньосерпуховського під’ярусу ни-

жнього карбону. Павлоградсько-Петропавлівська площа (за Н.М. Косорогом, 2011 р.) 

 

В геологічній будові беруть участь породи девонської, кам‘яновугільної, 

пермської, тріасової, юрської, палеоген-неогенової систем, перекриті чохлом 

четвертинних утворень. Вони залягають на кристалічних породах північного 

схилу УЩ, поверхня докембрію занурюється на північний схід під кутом 2–4°. 
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Промислова вугленосність в Павлоградсько-Петропавлівському районі 

приурочена до нижньої та середньої частин серпуховського ярусу С1
2
–С1

4
, так 

званої вугленосної або самарської світи. Потужність світи змінюється від 400 м 

до 500 м, збільшуючись з заходу на схід. За літологічним складом світа С1
3
 

представлена алевролітами, в меншій мірі аргілітами та пісковиками, вміщує до 

60 вугільних пластів і прошарків потужністю від 0,1 м до 2,0 м, з яких 23 плас-

ти мають робочу потужність, а 19 промислове значення в різних частинах ра-

йону. Основні робочі пласти – с1, с2, с4
1
, с5, с6

в
, с7

н
, с8

н
, с8

в
, с9, с10

в
. Будова пластів 

в основному проста (рис. 10.10). Сумарна потужність робочих пластів разом з 

супутниками потужністю більше 0,3 м в межах площі змінюється від 6,28 м до 

9,36 м, а їх кількість від 7 до 9. 

 

 
 

Рис. 10.10. Геологічні розрізи Павлоградсько-Петропавлівської площі (за О.І. Невзоро-

вим та ін., 2003 р.) 

 

Зміна якості вугілля карбону Західного Донбасу пов‘язана з наростанням 

метаморфізму від периферії до центральної частини ДДЗ або з південного захо-

ду (вугілля з ступенем метаморфізму Д–2Г) на північний схід (до 4Ж–5К), в 

стратиграфічному розрізі – від верхніх вугільних пластів до нижніх. За показ-

никами відбивної здатності вітриніту (Rо=0,81–1,21) вугілля, крім марок ДГ–1Г, 

відноситься до найбільш перспективного для видобутку сорбованого газу вугі-

льних пластів. Значення показника закономірно зростає в кожному пласті в пів-
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нічно-східному напрямку, а також із збільшенням глибин залягання. Так для 

марки вугілля ДГ показник Rо складає 0,55–0,65, а для марки Ж – 1,00–1,12. 

Природні гази вугільних пластів Західного Донбасу за якісним складом 

представлені метаном, вуглекислим газом та азотом. Інтенсивне підвищення 

метану в складі природного газу та газоносності південної частини Західного 

Донбасу спостерігається до глибини 500–600 м; на глибині 800–1000 м склад 

метану та величина газоносності стабілізуються на високих значеннях: 94–98 % 

та 10–15 м
3
/т с.б.м. 

В західній частині Павлоградсько-Петропавлівського ГПР газоносність по 

верхніх вугленосних пластах світи С1
3
 складає в основному 5–8, а в нижчезаля-

гаючих – до 13–15 м
3
/т с.б.м., що значно нижче ніж в центральній частині, де 

середні значення газоносності на глибинах до 800 м змінюються від 10–15 

м
3
/т  с.б.м. до 18 м

3
/т  с.б.м. Максимальною газоносністю характеризуються 

шари східної частини району – до 18–20 м
3
/т  с.б.м. 

ПМЗ на цій площі має мінімальні глибини – 80–150 м. Колекторські влас-

тивості порід достатньо високі. Так, на глибинах 600–700 м загальна пористість 

пісковиків і алевролітів складає в середньому 12–16 %, проникність 0,13–

0,25 мД, тоді як пористість аргілітів – 8 %, а їх проникність – всього 0,013 мД. 

Тобто, аргілітові шари в певній мірі перешкоджають дегазації вугільних пластів 

по вертикалі, що сприяє збереженості газу в вугіллі. У зв‘язку з цим сорбційна 

метаноємність вугілля та їх газоносність стають близькими величинами.  

Відносно високі властивості гранулярних і широкий розвиток тріщинно-

порових колекторів при наявності слабкопроникних аргілітів в якості покришок 

забезпечили сприятливі умови для формування скупчень вільного газу. Позити-

вні ознаки щодо накопичення вуглеводневих газів мають деякі куполовидні 

прирозломні структури: Новодачинська, Кохівська, Слов‘янківська. 

Новодачинська структура виявлена на глибині 1600 м в піднятому північ-

ному крилі Морозівського скиду. Структура двокупольна, розділена синкліна-

льним прогином, її загальна площа – 42 км
2
, амплітуда підняття куполів – 170 м 

і 100 м. Прогнозні ресурси ВВ газів оцінюються в 300 млн м
3
. 

Кохівська структура примикає до висячого крила Морозівського скиду ам-

плітудою 70 м. Площа купола 8 км
2
, амплітуда підняття – 100 м. Структура 

приурочена до висячого крила Кохівського скиду, займає площу 14 км
2
 та має 

амплітуду 150 м. Антиклінальне підняття виявлене на глибині 1700–1800 м в 

кристалічному фундаменті і повторюється в вищезалягаючих відкладах. В ме-

жах структури оконтурена структурно-літологічна пастка в пісковиках світи 

С1
4
. Запаси метану складають 28 млн м

3
. За попередніми даними в інтервалі 

глибин 420–1400 м знаходиться ще 5 продуктивних колекторів газу. Прогнозні 

ресурси ВВ газів по цих колекторах на площі 1 км
2
 складають біля 200 млн м

3
. 

Слов‘янківська структура утворена незгідними Петропавлівським та 

Слов‘янським скидами. Прогнозні ресурси ВВ газів в структурно-тектонічній 

пастці в межах пісковику С4SС5 складають 201 млн м
3
. 

Державним балансом корисних копалин України запаси, перспективні та 

прогнозні ресурси вуглеводнів у межах площі не обліковані. Передбачається, 
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що запаси ВВ газів при загальній площі 1193 км
2
 (підрахункова площа 

861,6 км
2
) при щільності геологічних запасів робочих та неробочих вугільних 

пластів 62,0 млн м
3
/км

2
 становлять 53,42 млрд м

3
. Характеристика площі наве-

дена в табл. 10.16.  

 
Таблиця 10.16. Характеристика Павлоградсько-Петропавлівської площі 

Розміщення Зона зчленування УЩ і південної зони дрібної складчастості Дон-

басу; східна частина Новомосковсько-Петропавлівської монокліналі 

Заселеність Помірна 

Розміри площі, км
2 

1193 (підрахункова площа – 861,6) 

Стратиграфічна приуро-

ченість вугільних пластів  

Нижня та середня частини серпуховського ярусу (вугленосна 

або самарська світа С1
3
 потужністю від 400 до 500 м) 

Марки вугілля  ДГ, Г – в західній частині площі, Г, Г, ГЖ – в східній 

Rо ДГ (0,56–0,8), Г (0,76–0,92) 

Метаноємність, 

 м
3
/т. с. б. м  

По верхніх пластах – 5–8 по нижчезалягаючих західної частини 

– до 13–15, східної частини – до 18–20 

Глибини залягання ву-

гільних пластів 

Від 200–500 м до 1700–1900 м 

Сумарна товщина ро-

бочих пластів разом з 

супутниками (>0,3 м) 

Від 6,28 до 9,36 м при товщині вугільної товщі 300-350 м і кіль-

кості пластів від 7 до 9 

Щільність геологічних 

запасів, млн м
3
/км

2 

(запаси, млрд м
3
)
 

Вугільних пластів – 62,0 (запаси – 53,42); 

Пісковиків – 40,0 (запаси – 34, 46)
 

Газоносність вмісних 

порід, м
3
/т породи 

Від 0,36–1,5 до 10,0 та більше при пористості до 19 % 

Вмісні породи Аргіліти, алевроліти, рідше пісковики. На глибинах 600–700 м 

пористість пісковиків та алевролітів – 12–16 %, проникність 

0,13–0,25 Мд; пористість аргілітів – 8 %, проникність – 0,013 мД 

Куполоподібні приро-

зломні структури 

Новодачинська, Кохівсько-Західна, Слов‘янківська 

Тектонічна будова Просте моноклінальне залягання відкладів з кутами падіння 2–

5º; скид з амплітудою від 25–30 до 100 м і більше 

Водоносність порід Водоприпливи в гірничі виробки, де вугільні пласти не мають 

гідравлічного зв'язку з водоносними горизонтами покривних ві-

дкладів, складають 45–70 м
3
/год. з мінералізацією 21–33 г/дм

3
, 

де є  гідравлічний зв'язок – 188–1539 г/дм
3
 з мінералізацією – 

2,6–5,2 г/дм
3
. Води в основному сульфатно-хлоридно-натрієві 

 

Нікольсько-Райська площа (1116,0 км
2
) 

 
знаходиться в північно-східній 

частині Красноармійського ГПР, в її межі попадають поля шахт «Білозірська», 

«Алмазна», «Добропільська», «Білицька», «Краснолиманська». В структурному 

відношенні вона розміщена на південно-західному крилі Кальміус-Торецької 

улоговини, в межах Красноармійської монокліналі, для якої характерно пологе 

залягання осадових товщ (кути падіння від 3–4 до 12–14), з ускладненнями в 

зонах розломів (кути падіння до 30–45). Складки другого порядку мають не-

значний розвиток (Ново-Бахметівська, Самарська та ін.). Це так звані повздов-

жні флексури, розміщені вздовж Самарського та Добропільського насувів. 
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У межах площі поширені відклади верхнього та середнього карбону, які 

перекриті тріасовими (до 190 м), юрськими (до 300 м) та кайнозойськими (20–

50 м) відкладами. Вугленосні відклади Красноармійського ГПР представлені 

перешаруванням пісковиків, алевролітів, вапняків та вугілля з перевагою в роз-

різі аргілітів та алевролітів. Робочі вугільні пласти характеризуються складною 

морфологією, часто розщеплюються, виклинюються, змінюють товщину. Виді-

ляється ряд вугільних пластів з безперервним простяганням: f1, g1, g1
2
, l3,l8

в
, то-

вщиною від 0,1–0,2 м до 2,0 м, є пласти з потужністю до 2,5 м і більше: і3 та m5. 

Верхня границя метанової зони занурюється на північний схід з 100 м до 

1100 м, що пов‘язане з зануренням вугленосних товщ у цьому ж напрямку. 

В межах шахтного поля вугільні пласти складають флексурну складку, яка 

ускладнена Краснолиманським та Глибокоярським скидами. Пласти характери-

зуються високою газоносністю – від 15,0–18,0 м
3
/т с.б.м до 21,7–26,4 м

3
/т с.б.м. 

Стабілізація газоносності вугільних пластів в північно-східній частині Красноа-

рмійського ГПР відбувається на глибині 600–900 м.  

Метаморфізм є основним регіональним фактором, який впливає на розпо-

діл вугільних газів на площі і в розрізі кам‘яновугільної товщі. 

В межах Красноармійського ГПР присутнє вугілля марок Г, Ж, К, частково 

ПС. Графік залежності газоносності вугільних пластів від ступеню метаморфіз-

му і глибин залягання наведений на рис. 10.11. Як видно з графіка, величинами 

газоносності 10,0 м
3
/т  с.б.м та більше характеризується вугільний ряд марок Ж 

та вище на глибинах 600–1600 м. 

Збільшення газоносності вугілля та підняття ПМЗ (від 900 м до 50 м) від-

бувається з північного сходу на південний захід, тобто в напрямку збільшення 

метаморфізму вугілля. 

В межах Нікольсько-Райської площі сумарна питома газоносність робочих 

і неробочих вугільних пластів до глибини -1500 м змінюється від 50 м
3
/м

2
 на пі-

внічному сході до 400 м
3
/м

2
 в районі шахтних полів «Добропільська», «Білиць-

ка» та «Краснолиманська». Сумарна питома газоносність тільки робочих плас-

тів до тієї ж глибини змінюється від 25 м
3
/м

2
 до 200 м

3
/м

2
 в центральній частині 

площі. Цей показник до відмітки -1000 м змінюється від 0 м
3
/м

2
 на північному 

сході до 100 м
3
/м

2
, зрідка 150 м

3
/м

2
 в центральній частині площі. Це свідчить, 

що основні газоносні вугільні пласти залягають на глибинах понад -1000 м. Ко-

лекторські властивості пісковиків наведені в табл. 10.17. 

В межах Нікольсько-Райської площі пастками для вільних і водорозчине-

них газів слугують породи, які мають локальні підвищення порової ємності чи 

тріщинуватості. В деяких з таких пасток утворилися мікропоклади вільного га-

зу, один з них, Лаврентіївський в Донецько-Макіївському районі, у свій час ро-

зроблявся, його запаси по трьох стратиграфічних рівнях сягали 32,8 млн м
3
. За-

паси інших мікропокладів значно менші. В межах Красноармійського району 

передбачається наявність пасток вільного газу різних типів, переважно струк-

турно-тектонічного, літологічного і тектонічного. 

У південно-східній частині площі виділяється перспективна ділянка Півні-

чно-Родинська-2, приурочена до висячого крила Центрального насуву. Тут про-
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гнозується наявність структурно-тектонічних і неструктурних пасток, потуж-

них шарів пісковиків з середніми (7–10 %) показниками відкритої пористості, 

відмічені газопрояви в свердловинах, притоки вільного газу при випробуваннях 

водоносних горизонтів, суфлярні газовиділення, потужна геотермічна аномалія. 

 

 
 

Рис. 10.11. Залежність газоносності вугільних пластів від ступеня метаморфізму і гли-

бин (за даними ДГП «Донецькгеологія») 

 
Таблиця 10.17. Колекторські властивості пісковиків середнього і верхнього карбону  

Район, 

ділянка 

Сві

та 

Інтервал 

глибин, м 

Відкрита порис-

тість, % 

Газопроникність, 

мД 

Група 

мета-

морфі-

зму 
від до се-

ред 

від до серед 

Красноармійський С2
7 

494,0–1505,5 0,68 18,0 7,37 0,01 48,1 1,72 2Г-3Г 

Північно-Родинська-2 С2
6
 685,0–1575,0 0,19 19,74 6,14 0,04 12,4 0,45 2Г-3Г 

Північно-Родинська-2 С2
5
 818,0–1537,7 0,93 9,61 6,48 0,01 1,40 0,16 2Г-3Г 

Донецько-Макіївський С3
1
 308,0–1488,6 0,36 19,59 4,53 0,01 17,6 0,44 3Г-4Ж 

Донецько-Макіївський С2
7
 699,0–1639,8 1,10 6,90 4,75 0,01 5,10 0,43 4Ж-5К 

Донецько-Макіївський С2
6
 1353,0–1711,1 1,26 5,25 3,36 0 0,03 0,03 6ПС 

 

Горизонти пісковиків московського ярусу (С2
7
, С2

6
, С2

5
) водоносні, рідше – 

газоносні. Пористість аргілітів та алевролітів дорівнює 2–3 %, а газопроник-

ність – нульових значень. Прогнозується, що до глибин 500–800 м вуглевмісні 

породи будуть негазоносними або слабогазоносними внаслідок підвищеної об-
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водненості. Лише в південно-східній частині площі прогнозується збільшення 

газоносності. В цьому напрямку збільшується потужність пісковиків. 

В той же час для всього південно-західного Донбасу встановлене збіль-

шення газоносності порід з глибиною, що суперечить тенденції погіршення на 

глибину їх колекторських властивостей. 

Запаси ВВ-газів при загальній площі 1116 км
2
 по робочих пластах при 

щільності запасів 156,14 млн м
3
/км

2
 сягають 174255 млн м

3
, по неробочих плас-

тах зі щільністю запасів 207,67 млн м
3
/км

2
 запаси сягають 231739 млн м

3
. Хара-

ктеристика Нікольсько-Райської площі наведена в табл. 10.18. 

 
Таблиця 10.18. Характеристика Нікольсько-Райської площі 

Розміщення Південно-західна зона дрібної складчастості Донбасу; 

Кальміус-Торецька улоговина 

Заселеність Густа 

Розміри площі, км
2
 1116 

Стратиграфічна приуроченість 

вугільних пластів 

Верхня частина башкирського та московського ярусів (сві-

ти С2
5
, С2

6
, С2

7 
з середньою потужністю 270, 210, 400 м) 

Марки вугілля  Г, Ж, К, ПС 

R0, % Г (0,50–0,98), Ж (0,80–1,1), К (1,0–1,6), ПС (1,4–1,9) 

Метаноємність, м
3
/т с. б. м. По верхніх пластах північного заходу 8,5–13,6, по ниж-

чезалягаючих – 9,5–21,0; на південному сході 15,0–21,7 

Глибини залягання вугільних 

пластів, м 

Від 0–200 до 1500–2000 та більше 

Сумарна товщина робочих плас-

тів, м (разом з супутниками тов-

щиною більше 0,3 м) 

Від 18,1 до 20,5 в північно-західній частині площі (кі-

лькість 11–18); в центральній частині – 9,12–10,05 (12–

13); в південно-східній частині – 4,7–6,25 (4–6) 

Щільність геологічних запасів 

вугільних пластів млн м
3
/км

2
 (за-

паси млрд м
3
) 

По робочих пластах – 156,14 (запаси 174,2); 

по неробочих пластах – 207,67 (запаси 231,7); 

вуглевмісних порід –91,0 (запаси 101,56); 

разом – 363,81 (запаси 507,46)  

Газоносність вмісних порід, м
3
/т 

породи 

0,3–1,34 при пористості 3,1–8,0 % 

Вмісні породи Аргіліти, рідше пісковики та вапняки. На глибинах 

700-1000 м пористість пісковиків складає 5,2–8,0 %, 

проникність – 1,40–17,6 мД, 01–5,10 мД 

Наявність куполовидних структур Самарська флексура, де прогнозуються мікропоклади газу 

Тектонічна будова Просте, спокійне моноклінальне залягання з кутами 

падіння від 3–4 до 12–14º, поряд з порушеннями – 30–

40º, скиди амплітудою від 25 м до 100 м і більше 

Водоносність порід Відмічається підвищена водозбагаченість тріщинува-

тих пластів, які залягають на малих глибинах, на їх пе-

регинах. Ступінь тріщинуватості порід і їх водонос-

ність зменшуються з глибиною. Води значних (500–

1000 м) глибин гідрокарбонатно-хлоридні, натрієві 

приурочені до зони метанових газів 

 

Красногорівсько-Авдіївська площа (1040 км
2
) знаходиться в межах До-

нецько-Макіївського, частково – Красноармійського ГПР, де розміщені поля 

шахт ім. Є.Т. Абакумова, ім. О.О. Скочинського, «Куйбишівська», «Жовтне-
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вий Рудник», ім. О.Ф. Засядька, «Бутівська-Донецька», «Україна», ім. І.С. Ко-

ротченка, «Росія». Площа розміщена на південному крилі Кальміус-Торецької 

улоговини, в центральній частині Вовчанської синкліналі, частково на північ-

ному крилі Очеретянської субмеридіальної структури. Район характеризується 

простою геологічною будовою, загальне падіння порід – північно-західне під 

кутом 7–14°. На південному сході площа ускладнена Пантелеймонівським на-

сувом та Коксовим скидом незначної амплітуди. На північному заході трасу-

ється Селидовський насув амплітудою 0–100 м.  

Кам'яновугільні відклади в межах площі характеризуються високою водо-

носністю. Горизонти представлені тріщинуватими пісковиками та вапняками. 

Найбільші притоки води з водоносних горизонтів спостерігаються в зоні актив-

ного водообміну до глибини в середньому 300 ДГП «Донецькгеологія» 400 м. 

При зануренні пластів тріщинуватість і водопроникність порід зменшується і 

водонапірними горизонтами стають не тільки глинисті і піщано-глинисті поро-

ди, але й пісковики і вапняки. Тому мульди і улоговини є артезіанськими струк-

турами. З поглибленням басейну проявлена гідрохімічна зональність: сульфат-

ні, кальцієво-натрієві води (220–950 м) змінюються сульфатно-хлоридно-

натрієвими та хлоридно-натрієвими (950–1000 м). 

Найвища газоносність спостерігається в східній частині району, на терито-

рії шахтних полів зі складною геологічною будовою. Тут вугілля марок від ПС 

до П-НА має максимальну газоносність 25,0–33,0 м
3
/т с.б.м. Основним факто-

ром, який визначає величини газоносності, є ступінь метаморфізму вугілля і 

глибина його залягання. Мінімальними значеннями характеризуються породи, 

які вміщують малометаморфізоване вугілля марок Д-Г та високометаморфізо-

вані антрацити групи 11А1 та 12А2, максимальними – породи, які вміщують пі-

сне вугілля та напівантрацити 8 і 9 групи 8НА-9НА.  

Сумарна питома газоносність робочих і неробочих вугільних пластів до 

глибини -1500 м коливається від 5 до 325 м
3
/м

2
, збільшується від центральної 

частини площі на північний захід та південний схід. 

У межах південно-західної та південно-східної частини площі, у світі С2
5
 

прогнозується залягання вугільних пластів k5, k7 та k8
1
, потужністю 0,2–0,8 м на 

глибинах 1000–2000 м і більше. У світи С2
6
 прогнозується залягання вугільних 

пластів l3, l4, l6,l7, l8 в південній та західній частинах ділянки, потужністю 0,45–

1,8 м на глибинах 800–2000 м. У світі С2
7
 прогнозується залягання пластів m2, 

m3, m6, частково m4
2
 і m8

1
 практично на всій території дослідження, за виклю-

ченням її північно-східної частини, в межах осьової частини Вовчанської син-

кліналі, потужністю 0,4–1,8 м на глибинах 700–2000 м. У відкладах світи N3
1 

залягання вугільного пласта n1 прогнозується тільки в західній частині площі, 

потужністю 0,4–1,0 м, на глибинах 300–1100 м. 

Марки вугілля представлені широким спектром: від газового (групи 2Г, 

3Г) малометаморфізованого (Кальміус-Торецька западина); до жирного (групи 

4Ж) метаморфізованого на північно-західному та південно-східному бортах за-

падини. Газоносність вугільних пластів змінюється від 10 м
3
/т  с.б.м до 
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25 м
3
/т  с.б.м. Ймовірна глибина залягання пластів вугілля потужністю більше 

0,5 м, які є продуктивними на газ-метан, складає 1400–2000 м. 

Ресурси ВВ газів при загальній площі 1040 км
2
 по робочих пластах при 

щільності запасів 51,06 млн м
3
/км

2
 можуть сягати 53102 млн м

3
, по неробочих 

(щільність запасів 98,03 млн. м
3
/км

2
) – 101951 млн м

3
. Характеристика площі 

наведена в табл. 10.19. 
 

Таблиця 10.19. Пошукова характери характеристика Красногорівсько-Авдіївської площі 

 

Розміщення 

Південне крило Кальміус-Торецької улоговин, центральна 

частина Вовчанської синкліналі, частково північне крило 

Очеретянської субмередіональної структури 

Заселеність Помірна 

Розміри площі, км
2
 1040 

Стратиграфічна приуро-

ченість вугільних пластів 

Середня і верхня частини московського ярусу (каменська С2
5
, 

алмазна С2
6 
та горлівська С2

7
 світи, (потужністю по 200–500 м) 

Марки вугілля  Д, Г, Ж, в західній частині площі – К 

R0, % Д (0,41–0,60), Г (0,50–0,90), Ж (0,80–1,1), К (1,0–1,6) 

Метаноємність, м
3
/т с.б.м По верхніх пластах до глибин 300–1500 м – 2,0–9,5, по ниж-

чезалягаючих пластах до глибин 600–1800 м – 10,0–21,1 

Глибина залягання вугі-

льних пластів, м 

Від 100–700 до 2000 і більше 

Сумарна товщина робо-

чих пластів, м (разом з 

супутниками товщиною 

більше 0,3 м) 

Від 1,8 до 25,7 при товщині вугільної товщі 250–300 і кіль-

кості пластів від 1 до 19 в межах шахтних полів. На поглиб-

ленні басейну прогнозується зменшення кількості вугільних 

пластів та сумарної їх товщини 

Щільність геологічних 

запасів млн м
3
/км

2
 (запа-

си, млрд м
3
) 

По робочих пластах – 75,1 (запаси 8,7);  

по неробочих пластах – 143,4 (запаси 16,3);  

вуглевмісних порід – 54,6 (запаси 6,3); 

сумарна щільність – 273,1 (сумарні запаси 31,3) 

Газоносність вмісних по-

рід, м
3
/т породи 

0,6-0,8 м
3
/т – західна частина; 2,5–3,5 м

3
/т – центральна та 

східна частина при пористості 4,9-9,8 % 

Вмісні породи Аргіліти, зрідка пісковики та карбонатні породи 

Наявність куполоподібних 

прирозломних структур 

За межами шахтних полів виділяється лише північне глибоко-

залягаюче крило Очеретянської субмередіональної структури 

Тектонічна будова Проста тектонічна будова  та спокійне залягання пластів з 

кутом падіння 7–14
о
  

Водоносність порід Активний водообмін до 300–400 м, тріщинуватість порід і їх 

водоносність зменшується з глибиною. Чітко прослідкову-

ється гідрохімічна зональність, яка проявляється в зміні хі-

мічного складу вод від сульфатних, кальцієво-натрієвих до 

сульфатно-хлоридно-натрієвих та хлоридно-натрієвих 

 

Слов’янківсько-Вугледарська площа (1561 км
2
) знаходиться в межах 

Красноармійсько-Західного вугленосного району, де розміщені поля шахти 

Красноармійська-Західна № 1, в перехідної зони від Донецької складчастої спо-

руди до УЩ, на стику південно-західного борту ДДЗ з південно-східним схи-

лом УЩ. Північно-західну частину району пересікає Криворізько-Павлівський 

конседиментаційного скид з амплітудою 350–900 м, який розділяє її на дві час-

тини: західну, де переважає глибова тектоніка, і східну, ускладнену флексурни-
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ми перегинами та дрібними складками Красноармійської монокліналі. В захід-

ній частині розвинуті крупні скиди: Самарський, Новосергіївський, Новопав-

лівський, Вітебський, Добропільський. На східному крилі Криворізько-

Павлівського скиду знаходиться полога антикліналь, яка розділена на ряд витя-

гнутих куполів, в північній частині – Красноармійсько-Західний; в південній – 

Олександрівський. Центральна частина Красноармійської монокліналі, яка роз-

міщена між Криворізько-Павлівським скидом і Котлинським насувом, усклад-

нена пологою синкліналлю, яка занурюється в північно-східному напрямку. 

Синкліналь порушена рядом скидів та насувів. Крупний Центральний скид пів-

нічно-східного та північного простягання є південною границею між Красноа-

рмійським і Красноармійсько-Західним ГПР. 

Найбільш древніми породами в межах району, є гнейси та кристалічні сла-

нці докембрію. Кам‘яновугільні відклади залягають на розмитій поверхні доке-

мбрію і представлені рядом світ. Світа С1
1 

представлена товщею вапняків (до 

200 м) турнейського та нижньовізейського ярусів. Світа С1
2
 (42–480 м) складена 

аргілітами та алевролітами з прошарками вапняків (до 17 м) і малопотужних пі-

сковиків, вугільними прошарками в верхній частині світи. Світа С1
3
 представ-

лена дрібноциклічним перешаруванням аргілітів та алевролітів потужністю 

540–770 м, вміщує більше 40 вугільних пластів і пропластків. Світа С1
4
 (590–

810 м) представлена відкладами змішаного прибережно-морського і континен-

тального генезису, вміщує 46 вугільних пластів і пропластків. З 9 вугільних 

пластів робочої потужності досягають лише d3 та d4, на окремих площах – d1
1
 і 

d6
1
. Світа С1

5
 (до 400 м) в нижній частині складена мілководно-морськими фа-

ціями аргіліто-алевролітового складу, в верхній – пісковиками з 18–20 вугіль-

ними пропластками та пластами, але ні один з них не має робочої потужності. 

Мезозой представлений тріасовою і юрською системами загальною потужністю 

до 90 м. Кайнозой включає палеоген-неогенові та четвертинні відклади сумар-

ною потужністю від 10–20 м до 80–100 м. 

Основними водоносними горизонтами є нижньокарбонові вапняки і піско-

вики, які включають вугільні пласти d3 та d4. Майже всі водоносні горизонти 

карбону водонапірні. Дебіти притоків коливаються від 0,1 м
3
/год до 35,3 м

3
/год. 

Хімічний склад підземних вод неоднорідний, до глибини 200 м переважає су-

льфатно-хлоридно-натрієво-кальцієвий тип вод з мінералізацією до 3,3 г/дм
3
, 

глибше – хлоридно-натрієвий з мінералізацією від 3,0 г/дм
3
 до 18,0 г/дм

3
. Інтен-

сивна порушеність продуктивної товщі ускладнює гідрогеологічну обстановку 

в районі, що сприяє поширенню високомінералізованих хлоридних вод на порі-

вняно невеликих глибинах, так, шахтою «Красноармійська-Західна № 1» на 

глибині 730–760 м дренуються хлоридно-натрієві підземні води з мінералізаці-

єю понад 22 г/дм
3
.  

В районі з 46 вугільних пластів світи С1
4
 лише два (d4 і d6) мають робочу 

потужність, а промислове значення має лише один пласт d4. В межах району на 

зрізі -1000 м вугілля представлене наступними групами метаморфізму: 4Ж, 5К, 

6ПС, 7П, а на зрізі -1600 м – 5К, 6ПС, 7П. Газоносність вугільних пластів збі-

льшується в східному напрямку (в сторону збільшення ступені метаморфізму та 
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глибини) в середньому з 10,0 м
3
/т с. б. м до 20,0–25,0 м

3
/т с.б.м. Підвищена га-

зоносність спостерігається в зонах флексурних складок і різких вигинів вугіль-

них пластів, які ускладнюють Криворізько-Павлівський скид. 

Сумарна питома газоносність робочих і неробочих пластів до глибини        

-1500 м коливається від 0 в північно-західній частині до 500 м
3
/м

2 
і більше в пі-

вденно-східній частині району. Питома газоносність лише по робочих пластах 

до тієї ж глибини змінюється від 0 до 150 м
3
/м

2
 і більше, що пов‘язане зі збіль-

шенням ступеню метаморфізму у південно-східній частині району. Максималь-

ні значення питомої газоносності робочих вугільних пластів до глибин 1000 м 

сягають значень 150 м
3
/м

2
, це свідчить, що основні газоносні пласти в межах 

цієї площі залягають на глибинах до1000 м. 

Загальні запаси метану по структурах Лаврентівській, Констянтинопольсь-

кій та Костянтинівській складають за категоріями С1 та С2 41,8 млн м
3
. 

Запаси ВВ газів Красноармійського Західного району на площі 984 км
2
 по 

робочих вугільних пластах при щільності запасів 37,9 млн м
3
/км

2
 сягають 

37294 млн м
3
, а по неробочих пластах при щільності запасів 136,7 млн м

3
/км

2
 – 

193553 млн м
3
. Запаси ВВ-газів Південно-Донбаського району на площі 577 км

2
 

по робочих вугільних пластах при щільності запасів 75,7 млн м
3
/км

2
 сягають 

43709 млн м
3
, а по неробочих пластах при щільності запасів 195,5 млн м

3
/км

2
 – 

112803 млн м
3
. Запаси ВВ газів всієї площі по робочих пластах – 81,0 млрд м

3
, 

по неробочих – 306,3 млрд м
3
. Характеристика площі наведена в табл. 10.20. 

 
Таблиця 10.20. Характеристика Слов’янківсько-Вугледарської площі 

Розміщення Південно-західна зона дрібної складчастості Донбасу, на стику 

південно-західного борту ДДЗ з південно-східним схилом УЩ 

Заселеність Малозаселена 

Розміри площі, км
2
 Північно-західна частина – 984,0; південно-східна – 577,0; зага-

льна площа – 1561,0 

Стратиграфічна приу-

роченість вугільних 

пластів 

Північно-західна частина: верхня частина серпуховського ярусу 

(світа С1
4
) потужністю 540–770 м; південно-східна частина: ни-

жня частина серпуховського ярусу (світа С1
3
) потужністю 500–

600 м; верхня частина візейського ярусу потужністю 430–450 м 

Марки вугілля  Ж, К, ПС, П 

R0,% Ж (0,8–1,1), К (1,0–1,6), ПС (1,4–1,9), П (1,91–2,50) 

Метаноємність, 

м
3
/т  с.б.м 

Північно–західна частина – від 20,0–25,0 до 100; південно–

східна частина – 12,8–18,7 

Глибина залягання ву-

гільних пластів, м 

Північно–західна частина –1000–2000; південно–східна частина 

– 400–1300 

Товщина робочих плас-

тів, м  

Північно-західна частина – від 2,3 до 7,8; південно-східна части-

на – 5,0–7,05 

Щільність запасів 

млн м
3
/км

2
 (запа-

си, млрд м
3
) 

Північно-західна частина: робочі пласти – 37,9 (37,3); 

                                         неробочі пласти – 136,7 (193,5) 

Південно-східна частина: робочі пласти – 75,7 (43,7); 

                                        неробочі пласти – 195,5 (112,8) 

Разом робочі та неробочі пласти – 248,1 (387,2) 

Міжвугільна товща – 62,0 (96,8) 

Разом – 310,1 (484,0) 

Газоносність вмісних Північно-західна частина – 0,92–2,2 при пористості 3,9–17,1 % 
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порід, м
3
/т породи Південно-східна частина – 0,3–3,5 при пористості 1,0–10,0% 

Вмісні породи Аргіліти, зрідка пісковики та карбонатні породи 

Наявність куполоподі-

бних прирозломних 

структур 

Вздовж регіонального Криворізько-Павлівського скиду розмі-

щений ланцюжок антиклінальних складок і куполів (Константи-

нопільський, Лаврентіївський, Бустан, Павлівський та ін.) 

Тектонічна будова Криворізько-Павлівський розлом в північно-західній частині 

площі розділяє її на дві частини: західну, де переважає глибова 

тектоніка і східну, ускладнену флексурними перегинами та дріб-

ними складками 

Водоносність порід Найбільш водоносними є пісковики, але вони часом не видержа-

ні по товщині і простяганню, виклинюються, заміщуються алев-

ро-аргілітовими товщами. Води сульфатно-хлоридні, натрієві чи 

кальцієві, мінералізація змінюється від 1,0–1,5 до 20–40 г/дм
3
 

 

10.2.3. Північна зона дрібної складчастості Донбасу  

 

Північна зона дрібної складчастості (5000 км
2
) охоплює територію Лиси-

чанського, Мар‘ївського, Алмазного, Селезньовського, Луганського, Красно-

донського і частково Боково-Хрустальського ГПР. Її північною границею є ре-

гіональний Північнодонецький насув. Основна частина площі приурочена до 

північної зони дрібної складчастості Донбасу, і тільки західна розташована в 

перехідній зоні складчастих споруд до плікативних форм північно-східного 

схилу Бахмутської улоговини (рис. 10.12). 

В районі виділяються такі основні тектонічні елементи (з півночі): 
 пояс купольних структур: Кременський, Томашівські, Лисичанський, Матросько-

Тошківський, Вовчеярський, Петродонецький, Сентянівський куполи; обмежені на 

північному заході Північнодонецьким і Мар‘ївським насувом і схилом Бахмутської 

улоговини, на південному сході – Північнодонецьким і Алмазним насувами;  

 плікативні структури: Гірсько-Іванівська, Голубівсько-Мар‘ївська, Калинівська син-

кліналі; Лутугінська улоговина, західна частина якої виділяється в Черкаську син-

кліналь, ускладнені низкою антиклінальних і синклінальних складок ІІ порядку; 

 регіональні насуви: Північнодонецький (Н – 500–1700 м), Мар‘ївський (Н до 

1600 м), Алмазний (Н – 20–1400 м), Головний Ірмінський (Н – 40–400 м), Лисичан-

ський (Н – 32–275 м), Самсонівський (Н – 5–200 м). 

Складна геологічна будова і наявність вугілля різного марочного складу 

зумовили складний розподіл газоносності вугільних родовищ. Газоносність ву-

гільних пластів змінюється від 0,5–3,5 м
3
/т г.м. до 35–40 м

3
/т г.м в залежності 

від ступеню вуглефікації вугілля (табл. 10.21). Вміст газів зростає з підвищен-

ням ступеня катагенезу. 

На півночі, де поширені відклади низького ступеню катагенезу (Старобіль-

ський, Лисичанський, північ Луганського та Краснодонського ГПР), при порис-

тості пісковиків 21,9–37,0 %, проникності 0,001–54,4 мД газонасиченість розрі-

зу становить 0,3–2,5 м
3
/т г.м. Південніше із зростанням катагенезу порід зни-

жуються ємнісні властивості порід до 3,6–8,7 % і відповідно – прогнозна оцінка 

їх газоносності (Алмазний, Селезнівський ГПР, південь Луганського та Крас-

нодонського районів). Для південної частини території (Оріхівський, Боково-

Хрустальський, Должансько-Ровенецький ГПР), прогнозна оцінка негативна. 
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Перспективними площами для видобутку метану з вугільних пластів та вмісних 

порід визначені: Алмазно-Мар‘ївський, Луганський, Краснодонський ГПР. 

 

 
 

Рис. 10.12. Тектонічна схема північної зони дрібної складчастості Донбасу [Газонос-

ность и ресурсы…, 2009] 

 
Таблиця 10.21. Газоносність вугільних пластів ГПР Луганської області 

ГПР Ступінь катагенезу Газоносність вугільних пластів, м
3
/т г.м 

Старобельський Б-Д, Г 0,5–3,8/6,9 

Лисичанський Д, Г 6–15/30 

Мар‘ївський ДГ, Г, Ж 8,0–20/25 

Алмазний Ж, К, ПС, П, НА 15–25/33,8 

Селезнівський К, ПС, П,НА 25–40 

Луганський Г(Г6), Ж, К, ПС 10–15/28–30 

Краснодонський Г, Ж, К, ПС, П, НА 15–20/25–30 

Боково-Хрустальський 1А-10А 25–30 

 

Алмазно-Мар’ївський ГПР приурочений до північно-східного крила Бах-

мутської улоговини, де розвинуті купольні структури і складки. Розподіл газів 

складний, що обумовлене структурною будовою району. Утворення скупчень 

вуглеводнів у купольних структурах ГРП пов‘язане з глибокими горизонтами 

Бахмутської улоговини, де проходять активні процеси генерації вуглеводнів. 
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Луганський ГПР розташований у центральній частині північної зони дріб-

ної складчастості, де відклади зім‘яті в крупні асиметричні синклінальні склад-

ки і порушені регіональними насувами. Газоносність вугілля в районі не пере-

вищує 10–15 м
3
/т г.м. (тут і надалі горючої маси), а максимальна, у присклепін-

них частинах піднять, досягає 28–30 м
3
/т г.м. і приурочена до горст-

антиклінальних структур між Алмазним та Мар‘ївським насувами. 

В Краснодонському ГПР максимальні значення газоносності приурочені до 

антикліналей, брахіантикліналей, флексур, донних частин синкліналей. 

При оцінці перспективності вугленосних товщ Складчастого Донбасу на 

видобуток вугільного газу-метану слід враховувати роль глибинних флюїдів у 

формуванні газовугільних покладів. 

З метою оцінки перспектив можливого видобутку метану з вугільних ро-

довищ північної зони дрібної складчастості Донбасу розглянуто такі площі: 

Гірська Глибока, Алмазна, Лугансько-Краснодонська, Краснодонська Глибока. 

Гірська Глибока площа (87,5 км
2
) розташована в центральній частині 

Мар‘ївського ГПР, вздовж границі з Лисичанським ГПР, в північній зоні дріб-

ної складчастості Донбасу, на північному схилі Голубівсько-Мар‘ївської син-

кліналі, частині північно-східного крила Бахмутської улоговини (рис. 10.13). 

Простягання порід південно-східне з кутами нахилу від 5 до 30. Вона поділя-

ється на три ділянки: Гірську Глибоку-1; Гірську Глибоку-2, Світланівську. У 

геологічній будові площі беруть участь середньо- та верхньокам‘яновугільні ві-

дклади світ 7

2

1

2 CC   та ,3

3

1

3 CC   які перекриті тріасовими та верхньокрейдовими 

відкладами (200–520 м), палеоген-четвертинними відкладами (до 25–30 м). 

Світа С 5

2 складена пісковиками та алевролітами. В її розрізі встановлено до 

20 вугільних пластів, з яких робочої потужності мають 11 пластів: k2, k
í

3 , k 1

3 , k 2

3 , 

k5, k6, k7, k
2

7 , k 3

7 , k â

8 ,k í

8 . Середня товщина світи – 325 м. Світа С 6

2 – найбільш про-

дуктивна в межах площі. Переважають алевроліти та пісковики; встановлено до 

15 вугільних пластів та пропластків, робочу потужність мають 11 пластів l í

8 , l â

8 , 

l7,l6+l â

6 ,l5,l4,l3,l
1

2 ,l 1

1 ,l1. Середня товщина світи – 225 м. Світа С 7

2  представлена піс-

ковиками і алевролітами товщиною 350 м. Встановлено 18 вугільних пластів і 

пропластків, робочої потужності досягають 6 пластів: m3, m6,m
1

6 , m 2

6 , m 3

6 ,m7.  

ПМЗ встановлена переважно на відмітках від -450 м (m3) до -250 м і -150 м 

на пластах l6, l í

8  (глибини 350–650 м), занурюється в південно-західному на-

прямку. Вугільні пласти в північно-західній частині площі більш дегазовані по-

рівняно з південно-східною. Найбільш глибоко дегазовані пласти світи 7

2C .  

Газоносність вугільних пластів складає: у світі 7

2C  – 8,0–20,0 м
3
/т г. м, в 

світі 6

2C  – 8,0–25,0 м
3
/т г. м, в світі 5

2C  – 8,0–15,0 м
3
/т г. м до глибини 1000 м та 

15–25 м
3
/т г.м – нижче 1000 м. Загальна газоносність на відмітці 1500 м не пе-

ревищує 15–20 м
3
/т г.м. Вниз по розрізу змінюється хімічний склад газів: збі-

льшується процентний вміст метану від 71,5 % (пласт m3) до 84,0 % (пласт k8), 

зменшується кількість водню від 1,06 % по пласту m3 до 0,74 % у пласті k8 та 

азоту відповідно від 26,6 % до 13,25 %. Вміст вуглекислого газу збільшується 
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від 0,76 % в пласті m3 до 1,01 % в пласті k8. При зіставленні компонентного 

складу газу на глибинах 750 м та 1250 м спостерігається збільшення вмісту ме-

тану з 73,5 % до 82,4 %, вуглекислого газу від 0,59 % до 0,85 %, водню від 

0,41 % до 0,52 %, зменшення вмісту азоту від 23,3 % до 14,93 %. 

 
 

Рис. 10.13. Тектонічна схема Алмазно-Мар’ївського ГПР [Газоносность и ресурсы…, 

2009] 
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Сумарні ресурси сорбованого газу по території Гірської Глибокої на площі 

87,5 км
2
 дорівнюють 13,15 млрд м

3 
при середній щільності 150,3 млн м

3
/км

2
; 

зв‘язаного метану у пісковиках – 1,1 млрд м
3
 при щільності 12,5 млн м

3
/км

2
. 

Характеристика площі Гірська Глибока наведена на табл. 10.22, оцінка ге-

ологічних ресурсів – на рис. 10.14. 

  
Таблиця 10.22. Характеристика площі Гірська Глибока 

Розміщення Західна частина полоси дрібної складчастості північного Донба-

су; північний схил Голубівсько-Іванівської синкліналі в межах 

західної перикліналі Бахмутської улоговини. 

Заселеність помірна 

Розміри площі, км
2 

87,5 в тому числі по ділянках: 1 – 23 км
2
; 2 – 50 км

2;
; 3 – 14,5 км

2
 

Стратиграфічна приуро-

ченість вугільних пластів  

Відклади московського та верхньобашкирського ярусів середньо-

го карбону (світи 
7

2

6

2

5

2 ,, CCC ) потужністю від 225 до 350 м. 

Марки вугілля  ДГ, Г, Ж 

R0 (серед.) ДГ–0,71–0,73; Г – 0,78–0,82; Ж – 0,88–0,94 

Метаноємність,м
3
/т. г. м. Для світ: )0,200,8(7

2 C ; )0,250,10(6

2 C ; )0,250,8(5

2 C . 

Глибини залягання пластів Від 700 м до 1700 м 

Сумарна товщина: 

робочих пластів 

супутніх (0,3 м) 

 

7,0–8,83 м 

10,82–11,70 м 

Щільність сумарних запа-

сів, млн м
3
/км

2
, млрд м

3 
163 (14,25) 

 

Газоносність вмісних по-

рід, м
3
/т породи 

0,5–7,5  

Вмісні породи Аргіліти, алевроліти, пісковики, рідше вапняки. На глибинах до 

1000 м середні значення пористості 11,2 %, проникності – 2,9 мД; 

1400 м – пористість до 3,8–4,2 %, проникність – 0,005–0,008 мД 

Наявність куполоподібних 

прирозломних структур 

Невідомі 

Тектонічна будова Моноклінальне залягання, ускладнене флексурними перегинами 

та тектонічними порушеннями. 

Водоносність порід У світах карбону – до 21 водоносних горизонтів у пісковиках і 

вапняках, водоупори – аргіліти. Водоприпливи у шахти прогно-

зуються: 380-470 м
3
/год. на глибині до 1000 м; 200-270 м

3
/год. – 

нижче 1400 м. Мінералізація від 0,4–9,0 г/л до 9,1 г/л (середня 5–

6 г/л) і збільшується з глибиною. Води сульфатно-

гідрокарбонатно-кальцієві 
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Рис. 10.14. Карта оцінки геологічних запасів метану вугільних родовищ площі Гірська 

Глибока [Нетрадиційні…, 2013
7
] 

 

Алмазна площа розміром 24 × 4,27 км, площею 102,5 км
2  

розташована на 

території Алмазного і Селезнівського ГПР, в північній зоні дрібної складчасто-

сті Донбасу, приурочена до східної частини Калинівської синкліналі, яка ускла-

днює північно-східний схил Бахмутської улоговини. На півночі обмежена Ір-

мінсько-Пархомівською, на півдні – Анненською (Городищанською) антиклі-

налями сундучного типу з крутими південними і пологими північними схила-

ми, між якими розташовані асиметричні складки ІІІ та ІV порядків, які усклад-

нюють південно-західний схил Калинівської синкліналі. Розвинені насуви: Го-

ловний Ірмінський, Краснопільський Північний, Санжарівський, Вільхівський, 

Брянський та ін., а також сітка дрібноамплітудних порушень. 

Площа Алмазна відноситься до числа найбільш високометаноємних діля-

нок на заході північної зони дрібної складчастості Донбасу: середня газонос-

ність дорівнює 22–33 м
3
/т г.м. (при максимальних 28–38 м

3
/т г.м) і збільшується 

як з глибиною, так і в західному та південному напрямках. Марки вугілля змі-

нюється від жирних до напівантрацитів.  
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З урахуванням неоднорідностей геологічної будови та геолого-пошукових 

параметрів вугільних пластів площа поділена на три ділянки: Миронівська Глибо-

ка (площею 29 км
2
), Санжарівська (50,5 км

2
), Боржиківська (23 км

2
) (рис. 10.15). 

 

 
 

Рис. 10.15. Карта поверхні метанової зони. Площа Алмазна [Нетрадиційні…, 2013
7
] 

1–2 – ізолінії ПМЗ достовірна (1), передбачувана (2); 3–4 – шахти діючі (3), закриті (4); 

5 – маркуючи вапняки; 6 – тектонічні порушення; 7 – контур перспективної площі Алмазна з 

номерами ділянок; 8 – Санжарівсько-Боржиківський дослідно-промисловий полігон; 9 – гра-

ниці області  

 

Ділянка Миронівська Глибока розташована в межах східної перикліналі 

Калинівської синкліналі, на північно-східному схилі Бахмутської улоговини. 

Вугленосна товща представлена марками вугілля: жирним (Ж), коксівним (К), 

пісноспікливим (ПС) та пісним (П). Глибина ПМЗ змінюється від 600 м до 

750 м (абсолютні відмітки 400–500 м). Через значну глибину залягання всі вугі-

льні пласти ділянки розташовані в метановій зоні. Склад природних газів коли-
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вається в межах: метан – 79,23–98,7 %, етан – 0,44–1,12 %, пропан – 0,015–0,195 

%, вуглекислий газ – 0,0–3,62 %, азот – 0,62–18,54 %, водень – 0–0,074 %, гелій 

– 0–0,083 %, аргон – 0–0,22 %.  

Газоносність вугільних пластів підвищується з глибиною і по мірі підви-

щення ступеня метаморфізму вугілля: від 15 м
3
/т для жирних Ж, до 20 м

3
/т для 

марки КЖ і до 26 м
3
/т для марки К, ПС. Максимальна природна газоносність 

вугілля коливається від 17,7 м
3
/т до 30,4 м

3
/т, максимальна прогнозна газонос-

ність – від 23,0 до 31 м
3
/т г.м. (рис. 10.16). У цілому, ділянка відноситься до чи-

сла найбільш газоносних у Донбасі. 

 

 
 

Рис. 10.16. Прогнозна карта газоносності вугільного пласта m3 (C2
7
). Площа Алмазна (за 

Р.П. Люлько, 19971 р.) 

1 – границя поширення вугільного пласта m3; 2 – ізогіпси пласта; 3 – тектонічні порушення; 

4 – ізогази; 5 – контур гірничих робіт; 6 – зона дегазації; 7 – контур перспективної площі 

Алмазна з номерами ділянок; 8 – Санжарівсько-Боржиківський ДП полігон; 9 – розвідувальні 

свердловини; 10 – шахти;  11 – границі шахтних полів; 12 – границі області 
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Санжарівська ділянка розташована на південному схилі Калинівської син-

кліналі; Боржиківська – на західній перикліналі Анненської (Городищанської). 

Розвинені марки вугілля: на першій – коксівне (К), пісноспікливе (ПС), пісне (П), 

напівантрацит (НА); на другій – пісне (П) та напівантрацит (НА). Глибина ПМЗ 

змінюється: на першій ділянці – від -200 м до -550 м; на другій – від -100 м до -

200 м; ПМЗ поглиблюється в північно-західному та західному напрямках, міні-

мальні абсолютні відмітки (0–100 м) простежуються в південно-східній частині 

другої ділянки в межах перикліналі Городищанської антикліналі. 

Склад газів у вугленосних товщах змінюється досить широко і залежить, в 

основному, від ступеню вуглефікації, глибини залягання вугільних пластів та 

структурно-тектонічних умов. Зі збільшенням стратиграфічної глибини від пла-

ста 3m  до пласта 8k  вміст метану та азоту збільшується від 89,04 % до 94,0 %; 

вміст вуглекислого газу та водню зменшується від 0,96 % до 0,53 % та від 

0,25 % до 0,06 % (табл. 10.23, 10.24). 

 
Таблиця 10.23. Склад основних компонентів газу у вугіллі різних марок (%) 

Марка 

вугілля 

Гли-

бина 

Вільний газ Сорбований газ 

СН4 СО2 Н2 N2 СН4 СО2 Н2 N2 

КЖ 696–

1350 

79,3–

90,3 

0,53–

1,76 

0,06–

0,67 

5,75–

19,35 

62,6–

79,4 

0,76–

6,05 

0,89–

7,45 

1,39–

16,8 

ПС 364–

1151 

91,5–

99,6 

0,41–

0,67 

0–

0,49 

7–

10,5 

36,73–

81,3 

1,79–

8,30 

0,29–

2,55 

12,5–

54,0 

П 535–

547 

60,8–

72,3 

0,58–

1,32 

0,16–

0,36 

21,0–

38,0 

57,0–

81,2 

1,27–

4,28 

0,48–

18,2 

24,20 

НА 559 74,50 1,16 0–0,44  80,50 4,80 0–1,02 14,90 

 

Таблиця 10.24. Зміни компонентного складу газу в залежності від глибини залягання 

вугільних пластів (%) 

Пласт 

(світа) 

Марка 

вугілля 

Середня 

глибина 

Вільний газ Сорбований газ 

СН4 СО2 Н2 N2 СН4 СО2 Н2 N2 

m3 (С
7

2 ) П, ПС 903 89,04 0,96 0,25 6,06 81,0 2,35 1,03 14,76 

l6 (С
6

2 ) П, НА 1148 92,32 0,86 0,22 9,93 73,57 2,28 0,48 16,49 

k8 П,НА 1349 94,0 0,53 0,06 13,72 75,39 2,36 0,89 12,10 

 

Вміст важких вуглеводнів у вугільних пластах сягає 2,6 м
3
/т г.м.: етану – 

до 2,08 м
3
/т г.м., пропану – 0,50 м

3
/т г.м, бутану – 0,14 м

3
/т г.м. Газоємність за-

лежить від складу вугілля (К, ПС, П, НА), геологічної будови, вугленосності, 

ступеню обводненості вугленосної товщі. З глибиною вона збільшується: до 

1000 м – від 5,0 до 20,0 м
3
/т г. м; 1000–1500 м – від 11,0 до 30,6 м

3
/т г.м; вище 

1500 м – від 12,74 до 38,9 м
3
/т г.м (табл. 10.25). Відмічається досить інтенсивне 

нарощування метаноємності до глибин 800–1000 м, глибше 1000 м воно прак-

тично припиняється. Газоносність по світах коливається: 7

2C  – від 11,3 до 27,3 

м
3
/т г.м; 6

2C  – від 15,39 до 30,6 м
3
/т г. м; 5

2C – від 10,0 до 38,9 м
3
/т г.м. 

Відмічається досить інтенсивне нарощування металоємності до глибин 

800–1000 м, глибше 1000 м воно практично припиняється. Газоносність по сві-
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тах коливається: 7

2C  – від 11,3 до 27,3 м
3
/т г.м; 6

2C  – від 15,39 до 30,6 м
3
/т г. м; 

5

2C – від 10,0 до 38,9 м
3
/т г.м. 

 

Таблиця 10.25. Зміни з глибиною газоносності вугільних пластів 

Вугільні 

пласти 

Прогнозна газоносність вугільних пластів (м
3
/т г.м)  

<1000 м 1000–1500 м >1500 м 

5

1

5

1

6

2

67 ,,, mmmmmâ   10,0 – 11,13 11,00 – 25,09 12,74 – 26,70 

234 ,, mmm  5,0 – 20,0 14,68 – 27,9 15,51 – 23,97 

3456 ,,, llll â  7,5 – 26,0 18,72 – 30,6 15,39 – 35,6 

.,,, 3567 KKkk â  10 – 20,62 28,74 – 31,0 21,81 – 38,9 

 

Сумарні ресурси сорбованого газу на території Алмазна оцінюються в 23,2 

млрд м
3 

на площі 102,5 км
2 

при середній щільності 226,3 млн м
3
/км

2
. Ресурси 

зв‘язаного газу (метану) у малопроникних пісковиках дорівнюють 3,38 млрд м
3
 

на площі 102,5 км
2
 при щільності 33,0 млн м

3
/км

2
. (табл. 10.26, рис. 10.17). Ре-

сурси вільного газу на площі робіт не пораховані. 

 
Таблиця 10.26. Характеристика площі Алмазна 

Розміщення Зона зчленування Воронезького масиву та північної зони дріб-

ної складчастості Донбасу; північні схили Петрівсько-

Караїчевської та Лутугинської синкліналей 

Заселеність Помірна 

Розміри площі, км
2 

358,0 – Лугансько-Краснодонська зона, в тому числі: 29 км
2
 – 

ділянка Миронівська Глибока; 50,5 км
2
 – ділянка Санжарівська; 

23,0 км
2
 – ділянка Боржиківська 

Стратиграфічна приуро-

ченість вугільних пластів  

Відклади московського та верхньобашкирського ярусів (світи 
5

2

6

2

7

2 ,, CCC ) потужністю від 255 до 764 м (переважно 247–609 м) 

Марки вугілля  Ж, К, ПС, П – ділянка Миронівська Глибока; К, ПС, П, НА – ді-

лянки Санжарівська та Боржиківська 

Відбивна здатність віт-

риніту, R0% (серед.) 

Ж – (0,91–1,15); К – (1,61–1,71); ПС – (1,77–1,86); 

П – (1,97–2,6); НА – (2,6–3,10) 

Метаноємність, 

 м
3
/т. г. м. 

Для пластів світ: 3,273,117

2 C ; 6,304,156

2 C ; 

9,380,105

2 C  

Вміст метану в газі, % 79,23–98,7 – ділянка Миронівська Глибока; 73,57–81,0 – ділянки 

Санжарівська та Боржиківська 

Глибини залягання пластів Від 200–800 м до 1500–1700 м 

Сумарна товщина:  

робочих пластів 

супутників 0,3 м 

 

7,9–12,6 м 

7,2–8,4 м 

Щільність запасів, млн 

м
3
/км

2 
(запаси, млрд м

3
)
 

305,5 – ділянка Миронівська Глибока площею 29 км
2
 (запаси 

8,86); 241,1 – ділянки Санжарівська та Боржиківська площею 

73,5 (запаси 17,72) 

Газоносність вмісних 

порід, м
3
/т породи 

0,08–5,8 – ділянка Миронівська Глибока; 

0,04–3,38 – ділянки Санжарівська та Боржиківська 

Вмісні породи Аргіліти, алевроліти, пісковики; пористість 1,5–5,0 % (ділянка 

Миронівська Глибока), 1,82–8,06 % (ділянки Санжарівська, Бо-
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ржиківська); проникність 0,0228 мД  (ділянка Миронівська Гли-

бока); 0,007–0,0256 мД (ділянки Санжарівська, Боржиківська)  

Наявність куполо-

подібних прирозломних 

структур 

Прирозломні (насувні) структури прогнозуються вздовж Ірмін-

ського Головного тектонічного порушення. 

Тектонічна будова Моноклінальне залягання, ускладнене флексурними перегинами 

та інтенсивною сіткою різноманітних порушень 

Водоносність порід Водоприпливи в гірничі виробки коливаються від 15–20 м
3
/год 

до 102–1148 м
3
/год, мінералізація води 1,4–3,8 г/л на глибинах 

100–700 м; 1,7–19,0 г/л на глибинах 700–1680 м. 

 

 
 

Рис. 10.17. Карта оцінки геологічних запасів метану вугільних родовищ площі Алмазна 

[Нетрадиційні…, 2013
7
] 

 

Лугансько-Краснодонська площа (385 км
2
) знаходиться в межах Крас-

нодонського і Луганського ГРП, її територія. Природна газоносність вугільних 

пластів площі змінюється широко: від 6,0 до 20–25 м
3
/т с.б.м., що обумовлено 

ступенем метаморфізму, глибиною залягання пластів, структурно-тектонічними 

умовами. Виділяється дві ділянки: № 7 і 8.  

Ділянка № 7 розташована в межах північного моноклінального схилу та 

східного замикання Лутугінської синкліналі. Вугленосна товща представлена 
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газовим, жирним та коксівним вугіллям. Глибина ПМЗ змінюється від 270 до 

440 м, підвищується в західному напрямку (рис. 10.18). 

Газоносність вугільних пластів з глибиною збільшується досить інтенсив-

но (0,015 м
3
/т г.м.) до глибини 600–700 м, глибше інтенсивність нарощення 

сповільнюється до 0,007 м
3
/т г.м., а з глибини 1000–1200 м практично припиня-

ється. Природна газоносність вугільних пластів зростає з глибиною: 4,0–4,5 м
3
/т 

г.м на глибині 400 м; 11,0–12,0 м
3
/т г.м на глибинах 700–800 м; 12,4–22,9 м

3
/т 

г.м на глибинах 800–1370 м. Прогнозна газоносність вугілля, обчислена мно-

женням природної газоносності на коефіцієнт 1,3, який враховує втрати газу 

при дослідах, становить: 5,2–5,9 м
3
/т г.м на глибині 400 м; 14,3–15,6 м

3
/т г.м на 

глибинах 700–800 м; 16,1–25 м
3
/т г.м на глибинах 800–1370 м (рис. 10.19).  

 

 
 

Рис.  10.18.  Карта поверхні метанової зони (за Є.С. Герасимовим, 2010 р.) 

 

Ділянка № 8 розташована на північних схилах Петріківсько-Караїчевської 

та Новосвітлівської синкліналей. Вугленосна товща представлена слабометамо-

рфізованим довгополуменевим та газовим вугіллям. ПМЗ простежується на ві-

дмітках -200–400 м, поглиблюється в західному напрямку до -550–650 м. Склад 

природних газів (%): метан – 80–95; вуглекислий газ – 2 ,0–7,0; азот – 3,0–6,2, 
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важкі вуглеводні – 0–3,5, присутні гелій і водень. Природна газоносність робо-

чих вугільних пластів по площі збільшується з глибиною і коливається від 6,0 

до 15,6 м
3
/т с.б.м.; прогнозна газоносність вугілля –7,0–15,0 м

3
/т с.б.м. З вміс-

них порід перспективними є пісковики світ С2
3
, С2

4
, С2

5
, С2

6
, С2

7
.  

Загальна характеристика Лугансько-Краснодонській площі наведена у 

табл. 10.27; оцінка її метаноносності показана на (рис. 10.20), сумарні ресурси 

сорбованого, вільного і зв‘язаного газу – в табл. 10.28. 

 

 
 

Рис. 10.19. Прогнозна карта газоносності вугільного  пласта  i3 (C2
4
) (за М.Л. Левенштей-

ном, А.А. Голубевим, 1985 р.; О.Ш. Невзоровим, 2006 р.) 

 
Таблиця 10.27. Характеристика Лугансько-Краснодонської площі 

Розміщення Зона зчленування Воронезького масиву та північної зони дрібної 

складчастості Донбасу; північні схили Петрівсько-Караїчевської 

та Лутугинської синкліналей 

Заселеність Помірна 

Розміри площі, км
2 

358,0 – Лугансько-Краснодонська зона, в тому числі: 90 км
2
 – ді-

лянка № 7; 217,5 км
2
 – ділянка № 8; 50,5 км

2
 – ділянка № 9. 

Стратиграфічна приу-

роченість вугільних 

пластів  

Відклади московського та верхньобашкирського ярусів середньо-

го карбону (світи 
7

2

6

2

5

2

4

2

3

2 ,,,, CCCCC ) потужністю 255–764 м 

Марки вугілля  Г, Ж, К – ділянка № 7; ДГ, Г – ділянка № 8; Д, ДГ – ділянка № 9 

Відбивна здатність віт-

риніту, R0% (серед.) 

Д – (0,4–0,5); ДГ– (0,5–0,63); Г – (0,57–0,88); Ж – (0,91–1,15); 

К – (1,1–1,65); 

Метаноємність, 

 м
3
/т.г.м. 

Для світ: 4,139,17

2 C ; 5,227,75

2

6

2 CC ; 9,22113

2

4

2 CC  

аномальне збільшення в межах флексур до 25–30 м
3
/т.г.м. 

Глибина залягання  Від 200–400 м до 1300–1400 м 

Сумарна товщина: ро-  
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бочих пластів разом з 

супутниками (0,3 м) 

7,9–10,6 м 

8,3–12,3 м 

Щільність сумарних 

запасів, млн м
3
/км

2 
(за-

паси, млрд м
3
)
 

342 – ділянка № 7 площею 90,0 км
2
 (30,76) 

125 – ділянка № 8 площею 217,5 км
2
 (271) 

131 – ділянка № 9 площею 50,5 км
2
 (6,6) 

Газоносність вмісних 

порід, м
3
/т породи 

0–7,0 – ділянка № 7; 0–2,0 – ділянки № 8, 9 (на флексурах до 7–12) 

Вмісні породи Аргіліти, алевроліти, пісковики. На глибинах до 1300 м значення 

пористості 6,2–9,9 %, проникності – 0,25–3,6 мД; 1500–1800 м – 

пористість до 3,3–6,9 %, проникність – 0,05–2,75 мД 

Куполоподібні прироз-

ломні структури 

Новосвітлівська, Поливна, Давидо-Нікольська, Пархоменська, 

Новоаннівська, Надєждинська, Будьонівська, Східно-Бурчакська 

Тектонічна будова Моноклінальне залягання, ускладнене флексурними перегинами, 

антиклінальними формами та тектонічними порушеннями. 

Водоносність порід Водоприпливи в гірничі виробки по ділянках: № 7 – 150–180 м
3
/год., 

максимальні – 300–447; мінералізація 2,5–5,0 г/л на глибині до 

1000 м; 10,0 г/л – на глибині до 1350 м; № 8, 9 – 190–589 м
3
/год., мак-

симальні – 380–630 м
3
/год., мінералізація від 3,2 до 50 г/л (середня 

35 г/л). Води хлорідно-натрієві та гідрокарбонатно-хлорідно-натрієві 

 

 
 

Рис.  10.20. Карта оцінки ресурсів метану вугільних родовищ Луганського та Красно-

донського ГПР [Нетрадиційні…, 2013
7
] 
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Таблиця 10.28. Сумарні ресурси газу вугільних товщ Лугансько-Краснодонської площі 

 

Параметри 

 

Сумарні   ресурси газу (метану) млрд м
3
 

щільність газоносності млн м
3
/км

2 

Ділянка № 7 (S=90 км
2
) Ділянка № 8 

(S=217,5 км
2
) 

Ділянка № 9 

(S=50,5 км
2
) 

оптимістич-

ні 

песиміс-

тичні 

оптимістичні песиміс-

тичні 

оптиміс-

тичні 

песиміс-

тичні 

Сорбований газ 16,7/186 11,0/122 8,5/39 4,9/22,5 - - 

Вільний газ 3,3/36 - 1,8/8,3 - 1,5/30 - 

Зв‘язаний газ 10,8/120 0,96/10,7 261/120 2,33/10,7 5,1/100 0,54/10,7 

Разом 31,0/ - 13,0/ - 271,3/ - 7,23/ - 6,6/ - 0,54/ - 

 

Краснодонська Глибока площа приурочена до північної зони дрібної 

складчастості Донбасу. На ділянках відкритого залягання вугленосних відкла-

дів природна газоносність вугільних пластів змінюється від 5–15 м
3
/т с.б.м на 

горизонтах -400–600 м до 20–37 м
3
/т с.б.м. на горизонтах -1200–1600 м.  

Пласт k2
н
 має газоносність 10–15 м

3
/т г.м. Підвищена газоносність харак-

терна для східної частини території у блоці, що обмежений Дуванним та Урало-

Кавказьким насувами. Пласт i3
1
 має більш високі значення газоносності – 22–25 

м
3
/т г.м. (рис. 10.21). 

 

 
 

Рис. 10.21. Фрагмент прогнозної карти газоносності вугільного пласта i3 (C2
4
) в 

межах ділянки Краснодонська Глибока (за М.Л. Левенштейном, А.А. Голубевим, 1985 

р.; О.Ш. Невзоровим, 2006 р.) 

 

Глибина ПМЗ знаходиться на відмітках 200 м та нижче. З наближенням до 

північного крила Сорокінської антикліналі ПМЗ підвищується до значень -

100 м, а на західному замиканні антикліналі – до 0 м. Зона природної дегазації в 

межах площі у пластах каменської світи поширюється до глибин -200 – -300 м. 

Природний газ вміщує понад 75 % метану; вміст важких вуглеводнів – від 0– 

3 до 8 %, азоту – від 3 до 10 %, СО2 – 9,8 %, водню – від 0 % до 4,5 %. Процент-

ний вміст метану у вугіллі та вмісних породах збільшується зі збільшенням 
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глибини залягання: від 91,5 % на глибині 750 м до 93,5 % на глибині 1250 м. 

Вуглекислий газ на тих же відмітках має значення 0,53 % і 0,66 %. Вміст водню 

та азоту зменшується зі збільшенням глибин відповідно від 0,18 % та 8,34 % на 

глибині 750 м до 0,08 та 4,77 % на глибині 1250 м. Прогнозна газоносність вмі-

сних порід коливається від 0,1 м
3
/м

3
 до 4,0 м

3
/м

3
 породи. Газоносність сланців 

на глибинах -950 м становить 1,02 м
3
/т. 

Проникними пластами-колекторами в районі є товщі пісковиків, які пов-

сюдно заповнені пластовою водою, водою з розчиненим газом, інколи – газом. 

У цілому ділянка відноситься до числа найбільш газоносних в Донбасі. Ву-

гілля і газ віднесені до загрозливих по викидах, пісковики прогнозуються низь-

кого ступеня викидонебезпечності. Запаси вугілля ділянки становлять: балан-

сові В, С1 – 86377 тис. т., С2 – 5009 тис. т., забалансові С1 – 6473 тис. т. 

Оцінка газоносності ділянки наведена в табл. 110.29, ресурси газу – в табл. 

10.30,  а характеристика площі наведена в табл. 10.31.  

 
Таблиця 10.29. Оцінка газоносності на площі Краснодонська Глибока 

Плас-

ти, що 

оціню-

ню-

ються 

Сумарна то-

вщина вугі-

льних плас-

тів, м 

Газо-

нос-

ність, 

м
3
/т 

с. б. м. 

Межі оцінки 

за глибиною, 

м 

Середня 

площа з 

газоно-

сністю 

>10 м
3
/т

, км
2
 

Загальні геологічні запаси 

газу, млрд м
3
 

Щіль-

ність 

млн. м
3
/км

2
 

Робо

бо-

чих 

Супут-

ніх, 

(>0,3 м) 

Вер-

хня, 

м 

Ниж-

ня, м 

В ро-

бочих 

пластах 

В супу-

тниках, 

(>0,3 м) 

В 

по-

родах 

Всь

ого 

Північна частина 

k5 – i2 4,05 5,0 22 950 1625 42 1,5 1,7 0,2 3,4 81 

Південна частина 

С2
4
–С2

5
 3,06 5,74 18,2 300 850 44 0,9 1,1 - 2,0 45 

 

Таблиця 10.30. Ресурси та запаси газу по ділянках та шахтних полях Краснодонської 

ГРП 

 

Назва ділянки 

(шахти) 

Стратиграфіч-

ний інтервал 

Глибина 

оцінюван-

ня, м 

Запаси 

газу, 

млрд м
3
 

Ресурси 

газу 

млрд м
3
 

Марка 

вугіл-

ля 

Ділянки 

Краснодонська-

Глибока 
k5

н 
–i2 -1625 - 

1,5–

1,7/3,2 

К, ПС, 

П 

Краснодонська 

Південна 
С2

4
–С2

5
 -850 - 

0,9–

1,1/2,0 
П, НА 

Закриті 

шахти 

«Ім. Тюленіна» l3
в
–i3

1 
-870 

0,4–

0,3/0,7 
- 

Ж, К, 

ПС 

«Донецька» l3
в
–i3

1
 -600 - 0,6–2,3/2,9 Ж, К 

«Молодої гвар-

дії» 
k7

1в
–k5

4 
-650-750 - 

0,8–

0,1/0,9 
Ж,К 
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Таблиця 10.31. Пошукова характеристика ділянки Краснодонська Глибока 

Розміщення У північній зоні дрібної складчастості Донбасу нижче полів закри-

тих шахт ім. Тюленіна, Молодогвардійська, Донецька і діючих 

шахт ім. Баракова і Ізваринська (Росія) 

Заселеність Помірна 

Розміри площі, км
2 

48 (північна частина – 26; південна частина – 22) 

Стратиграфічна приуро-

ченість вугільних пластів 

Відклади московського та верхньобашкирського ярусів середнього 

карбону (світи С2
3
, С2

4
, С2

5
) потужністю від 370 до 1125 м 

Марки вугілля  4Ж, 5К, 6ПС, 7П – у північній частині ділянки; 5К, 6ПС, 7П, 8НА 

– на півдні ділянки 

Rо % (серед.) 4Ж–5К – 1,15–1,5; 5К–6ПС – 1,5–2,2; 7П–8НА – 2,2–3,5 

Метаноємність, 

м
3
/т. с. б. м  

На півночі – для пластів світи С2
5
 (пласти k5

н
; k3

н
;k2

н
) – від 10 до 30 (се-

редні 15–20); для пластів світи С2
4 
(пласти i3

1
, i2) – від 20 до 34,4 (середні 

22–25). На півдні – для пластів світи С2
4
 – від 5 до 15 (min у виходах 

пластів у зону метанового вивітрювання); для пластів світи С2
3
 – від 20 

до 37. Аномальні значення поблизу насувів та в межах флексур 

Глибини залягання ву-

гільних пластів 

На півночі – 950–1650 м ; на півдні – 300–850 м 

Сумарна товщина: ро-

бочих пластів разом з 

супутниками  0,3 м 

На півночі – до 9,05 м;  

 

На півдні – до 8,8 м 

Щільність сумарних 

запасів, млн м
3
/км

2 
(за-

паси,
 
млрд м

3
)
 

На півночі – 81 (запаси на площі підрахунку 26 км
2 

– 2,1); 

На півдні – 45 (запаси на площі підрахунку 22 км
2 

– 1,0).  

Газоносність вмісних 

порід, м
3
/т породи 

1,02 на глибинах до -950 м 

Вмісні породи Аргіліти, алевроліти, пісковики. Середні значення пористості 3,7 – 

7,9 %, проникності – 0,009–0,415 мД 

Наявність куполоподібних 

прирозломних  структур 

Порічна, Шевирівська, Власівська (Сорокінська антиклінальна зо-

на) 

Тектонічна будова Складна, пов`язана з насувами Дуванним, Урало-Кавказьким, Перво-

майським, Краснодонським; кути падіння на крилах структур – до 70  

Водоносність порід Водоприпливи в гірничі виробки – 120-1860 м
3
/рік, максимальні – 

180-245; мінералізація до 3,4 г/л на глибині 1250 м; до 5,0 г/л – на 

нижніх горизонтах. Води гідрокарбонатно-хлорідно-натрієві 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



317 
 

 3
1

7
 

 

Запитання та завдання для самоперевірки 

 
1. Надайте загальну характеристику метану вугільних родовищ. 

2. Де може концентруватися метан вугільних родовищ? 

3. Які основні вугільні басейни України? 

4. Як оцінюються ресурси метану основних вугільних басейнів України? 

5. Охарактеризуйте основні риси зональності розподілу метану вугільних покладів. 

6. Назвіть основні геолого-промислові райони Донбасу. 

7. Які основні геологічні критерії перспектив газоносносності вугільних товщ? 

8. Наведіть порівняльну характеристику вугільних басейнів Донбасу і Блек-Уорріор 

(США). 

9. Охарактеризуйте розподіл вугленосності Донбасу по стратиграфічних рівнях. 

10. Які основні фактори визначають розподіл метану у вугленосних товщах? 

11. Як впливає ступень метаморфізму на газоносність вугільних товщ? 

12. Чи впливає склад та фізико-хімічні властивості вугілля і вмісних порід на їх газонос-

ність? 

13. Як впливає глибина залягання на газонасиченість вугленосних порід? 

14. Які типи резервуарів концентрації метану у вугленосних товщах? 

15. Назвіть основні перспективні зони і площі Донбасу щодо газу-метану. 

16. Наведіть загальну характеристику Петриківсько-Новомосковській площі південно-

східної частини ДДЗ. 

17. Як оцінюється перспективність Петриківсько-Новомосковській площі щодо газу-

метану? 

18. Охарактеризуйте особливості геологічної будови південної зони дрібної складчастості 

Донбасу. 

19. Які перспективні площі виділяються в межах південної зони дрібної складчастості 

Донбасу? 

20. Охарактеризуйте перспективи Павлоградсько-Петропавлівської площі. 

21. Охарактеризуйте перспективи Нікольсько-Райської площі. 

22. Охарактеризуйте перспективи Красногорівсько-Авдіївської площі. 

23. Охарактеризуйте перспективи Слов‘янківсько-Вугледарської площі. 

24. Охарактеризуйте особливості геологічної будови північної зони дрібної складчастості 

Донбасу. 

25. Які перспективні площі виділяються в межах північної зони дрібної складчастості 

Донбасу? 

26. Охарактеризуйте перспективи Гірської Глибокої площі. 

27. Охарактеризуйте перспективи Алмазної площі. 

28. Охарактеризуйте перспективи Лугансько-Краснодонської площі. 

29. Охарактеризуйте перспективи Краснодонської Глибокої площі. 

30. Чи варто видобувати газ-метан з вугленосних товщ в Україні? 
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РОЗДІЛ 11 

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕСУРСІВ ВУГЛЕВОДНІВ 

СЛАНЦЕВИХ БАСЕЙНІВ УКРАЇНИ  
 

11.1. Фактори локалізації та критеріїв прогнозу нетрадиційних покладів 

вуглеводнів  

 

Систематизація і аналіз численних матеріалів по сланцевим басейна світу 

(табл. 11.1) дозволяє визначити найважливіші фактори локалізації та критерії 

прогнозу нетрадиційних покладів вуглеводнів, пов‘язаних з низькопроникними 

породами, в першу чергу сланцями, ущільненими алевролітами, пісковиками та 

аргілітами [Нетрадиційні…, 2014
8
]. До них належать: 

 
Таблиця 11.1. Характеристика родовищ сланцевого газу 

Родовища, 

райони 

Пло-

ща, 

тис. 

км
2
 

Глибина 

заляган-

ня, м 

Тов-

щина, 

м 

Вік  
Сорг., 

% 

Зага-

льна 

пори-

стість, 

% 

Вміст 

газу, 

м
3
/т 

Геологі-

чні ресу-

рси, трлн 

м
3
 

Видобу-

вні ресу-

рси, 

трлн м
3
 

Барнет  13 450–2300 30–180 Pz 4,5 4–5 8,4–9,8 9,1 1,2 

Фейетвілл  23 300–2100 6–60 Pz 4–10 2–8 1,7–6,2 1,5 1,2 

Хайенсвілл  23 3100–

4000 

60–90 Pz 0,5–4,0 8–9 2,8–9,2 20,0 7,0 

Марселлус  140 700–3000 15–60 D2 3–12 10 1,7–2,8 42,0 7,3 

Вудфорд  28 1800–

3300 

40–70 Pz 1–14 3–9 5,6–8,4 0,6 0,3 

Антрім   31 200–700 20–40 Pz 1–20 9 1,1–2,8 2,1 0,6 

Нью-Олбані  110 150–600 15–30 Pz 1–25 10–14 1,1–2.2 4,5 0,5 

Грін-Рівер     Pz 26–40     

Утіка    45–425 O 3,5–5,0     

Вітчі Букін-

хорст  

 800–1200 100 Кv 2,3     

Нордек і Фенні   1300–

2500 

< 30 І > 14   5,7  

Монтерей   1780–

4000 

до 300 Т1      

Ексшоу   1800–

3500 

велика D 1,5–10     

Мусква   1800–

3500 

100–150 D2 0,5–10     

Ексфілд-Маєр  20–30   3,2–32,5     

Мортіней  1200–

3000 

300–500 Т 0,5–10     

Схили СЄП  500–4500 < 2000 S1–

О3 
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Примітка. На родовищі Марселлус газонасиченість складає 0,32–1,0 %, газовилучення – 10 % 

 
• площа сланцевого басейну – тисячі км

2
; 

• глибина залягання продуктивних товщ – не більше 3–4 тис. м; 

• товщини сланцевих горизонтів – десятки, до сотень метрів, мінімальна товщина пе-

рспективного горизонту – 30 м; 

• умови утворення – переважно морські осадові породи, рідше озерні сланці; 

• вік вмісних порід – палеозойській, рідше мезозойський, дуже рідко кайнозойський; 

• особливості залягання – переважно горизонтально залягаючи товщі, інколи – полого 

складчасті; 

• структурні особливості – наявність системи тріщинуватості; 

• літологічний склад – осадові алеврито-глинисті та глинисті породи більш-менш од-

норідного складу: сланці, чорні сланці, горючі сланці, аргіліти, алевроліти; для ущіль-

нених колекторів – алевроліти, пісковики; 

• мінералого-геохімічні особливості – підвищена кількість SiO2, піриту і різноманіт-

них мікроелементів (Cu, Al, Cd, As, Pb, Hg, Co, Cr, Ni, V, Zn, U, Th, Rа
226

, Rа
228

, Rn); 

• ступень катагенезу (термічна зрілість порід) – середня, від МК2 (Rо – 0,8) до АК2 

(Rо – 3,0), температура генерації – більше 90 
о
С; високоперспективними є середня ча-

стина МК4 – нижня частина МК5 (Ro – 1,35–2,0); середньоперспективними – середня 

частина МК2 – нижня частина МК4 (Rо – 0,80–1,34) і верхня частина АК2 (Ro – 2,01–

3,00); 

• вміст органічної речовини – високий, понад 1 %; 

• кількість органічного вуглецю – значна, понад 1 %; 

• загальна пористість і проникність – низькі, нижня межа пористості 0,5–1,0 %, про-

никності – 0,1 мД.  

• підвищена тріщинуватість порід, але одночасно низька та помірна інтенсивність 

розвитку розривних порушень (висока ступінь їх розвитку знижує перспективність 

території); 

• маловодність продуктивної товщі. 

 

11.2. Оптимальна методика геологорозвідувальних робіт на поклади вуг-

леводнів в сланцевих товщах  

 

Найважливіші аспекти і напрямки пошуку газу в сланцях (рис. 11.1): 
 поглиблене вивчення вмісних материнських порід; 

 ключова роль геохімічних досліджень материнської породи в попередній оцінці по-

тенціалу покладу формації (аналіз за методикою Rock-Eval, вміст органічного вугле-

цю ТОС, відбивна здатність вітриніту Ro, характеристика керогену);  

 дослідження мінерального складу сланців;  

 дослідження петрофізичних властивостей сланців, визначення здатності породи до 

розтріскування; 

 сейсмічні дослідження для проектування траєкторії видобувних свердловин; 

 визначення оптимальних розмірів перспективної (концесійної) території. 

Оптимальна методика ГРР для вибору потенційно газоносних сланцевих 

товщ повинна мати стадійний характер,  включати ряд етапів і стадій з посту-

повим збільшенням детальності досліджень, ступеня обґрунтованості можли-

вих ресурсів корисних копалин, виділенням все більш локальних об‘єктів і об-

ґрунтуванням доцільності їх подальшого вивчення. Враховуючи на це, пропо-
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нується роботи з вивчення проблеми сланцевого газу проводити в три етапи: 

початковий, деталізаційний, оціночний [Нетрадиційні…, 2014
8
].  

 

 
 

Рис. 11.1. Методика ГРР на нетрадиційні поклади вуглеводнів [Hadro Jerzy, 2010] 

 

Початковий етап повинен включати: 
 збір, узагальнення та аналіз даних по світових ресурсах вуглеводнів, пов'язаних із 

сланцевими товщами: геологічна будова сланцевих басейнів і окремих родовищ, їх 

склад, літологічні та фаціальні особливості газовмісних порід і порід, що асоціюють із 

продуктивними сланцями, технологія розробки тощо; 

 збір та аналіз геологічних і сейсморозвідувальних даних, матеріалів ГДС (стандарт-

ний каротаж, ГК, НГК, ГГК, АК, електрометрія), аналіз виконаних бурових і геофізи-

чних робіт; визначення інтервалів відбору керну в пробурених свердловинах, в тов-

щах порід з можливими неконвенційними покладами вуглеводнів, аналізів кернового 

матеріалу, обробка та переінтерпретація сейсморозвідувальної інформації; 

 геологічний і літолого-стратиграфічний аналіз потенційних структур і товщ сланце-

вих басейнів. 

Основним результатом робіт початкового етапу є виділення різнорангових 

і різновікових об‘єктів в межах України, перспективних на виявлення покладів 

сланцевого газу (регіональний прогноз). 

Деталізаційний етап повинен включати:  
 аналіз матеріалів буріння і геофізичних досліджень свердловин, даних сейсморозвід-

ки, вивчення та оцінка механічних властивостей гірських порід з перспективних роз-

різів свердловин; 

 вивчення речовинного складу, петрофізичних, петрографічних, мінералогічних осо-

бливостей сланців, їх систематика і типізація як можливих газовмісних об'єктів; 
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 вивчення форми знаходження вуглеводнів, їх компонентного складу, ізотопного 

складу; 

 геохімічні дослідження зразків керну свердловин минулих років; 

 петрофізичні дослідження порід (визначення густини, пористості, проникності, акус-

тичних та електричних властивостей тощо);   

 визначення вмісту органічної речовини, ступені її катагенічних перетворень, зако-

номірностей розподілу органічного вуглецю та інших елементів (зокрема, урану) в 

товщі чорносланцевих відкладів по розрізу та за простяганням;   

 вивчення ступеню термічної переробки порід, відбивної здатності вітриніту; 

 вивчення форми знаходження і компонентного (ізотопного) складу вуглеводнів; 

 аналіз можливостей геофізичних методів, зокрема 3D моделювання, для попередньої 

оцінки потенційного значення сланцевих і флішових формацій, як джерела вуглеводнів; 

 розробка рекомендацій щодо проведення подальших досліджень; 

Основним результатом робіт деталізаційного етапу є виділення конкретних 

об‘єктів, перспективних на виявлення покладів сланцевого газу (локальний 

прогноз) і визначення першочергових напрямків ГРР. 

Оціночний етап повинен включати: 
 проведення сейсмічних досліджень 2D або 3D, з метою проектування свердловин у 

випадку недостатнього геологічного вивчення; 

 дослідне буріння з відбором керну, геофізичними замірами, випробуванням; 

 буріння тестових свердловин (горизонтальних) з метою оцінки продуктивності пок-

ладів; 

 створення геолого-геохімічних моделей родовищ вуглеводнів, пов'язаних із сланце-

вими товщами; 

 розробка наукових основ оцінки ресурсів і запасів вуглеводнів цих джерел; 

 геолого-економічна оцінка доцільності використання родовищ вуглеводнів, пов'яза-

них із сланцями, для забезпечення енергетичних потреб країни;    

 вибір першочергових ділянок для подальших ГРР з врахуванням прийнятних показ-

ників економіки і мінімальної шкоди довкіллю; 

 виконання на першочергових ділянках сейсморозвідувальних робіт методом 3D; 

 обґрунтування пілотного проекту буріння свердловини з необхідним комплексом 

досліджень і випробувань на пріоритетному об‘єкті. 

Основним результатом оціночного етапу є прогнозна геолого-економічна 

оцінка виділених об‘єктів і обґрунтування доцільності проведення пошуково-

розвідувальних робіт.   

Важливу роль в дослідженнях нетрадиційних ресурсів вуглеводнів має пе-

реінтерпретація матеріалів ГДС [Карпенко, 2003]. В оцінці нафтового потен-

ціалу осадових басейнів важливу роль має визначення вмісту ОР в нафтомате-

ринських породах. Є можливість використання даних методів ГДС для оцінки 

вмісту ОР. Це може здійснюватися різними шляхами. Перший, традиційний, з 

використанням звичайних методів ГДС, базується на встановленні статистич-

них зв'язків між вмістом ОР, визначеним за керном в лабораторії, і даними ГДС 

в інтервалі свердловини, що відповідає глибині відбору керна. Другий, сучас-

ніший, базується на даних нових геофізичних методів (наприклад, гамма-

спектрометрія), які дозволяють оцінювати елементний склад гірських порід 

(вміст радіоактивних елементів). Ці методи дозволяють не лише визначати мі-

неральний склад осадових відкладів, але й оцінювати вміст у них Сорг. Суть ме-
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тодики Carbolog, яка використовує дані акустичних і електричних методів ГДС, 

полягає у тому, що до мінімуму зводиться використання емпіричних залежнос-

тей та широко застосовуються теоретичні закони, що зв‘язують фізичні харак-

теристики (інтервальний час і питомий електричний опір) з вмістом різних еле-

ментів у породі. Оригінальність методики Carbolog полягає в способі калібру-

вання та у використанні теоретичних залежностей між наявністю ОР і геофізи-

чними параметрами. Це дозволяє оцінювати вміст ОР в нафтоматеринських по-

родах з урахуванням місцевих умов проведення ГДС, а також визначати зміни 

літології і складу насичувальних флюїдів. Вона відрізняється від статистичних 

методик, тим, що використовує лінійні залежності між показами геофізичних 

методів і вмістом органічного вуглецю. Отримані результати можуть представ-

лятися у вигляді безперервної кривої, що відображає загальний вміст органіч-

ного вуглецю для кожної свердловини басейну, в якій проводилися геофізичні 

дослідження. 

До сучасних методів свердловинної геофізики належить методика DlogR 

К. Пассі, яка основана на нормалізації кривої часу проходження поздовжньої 

акустичної хвилі в породному середовищі (T), або кривої методу НГК і пито-

мого електричного опору бокового каротажу (метод БК, або LLD). Кількісним 

зображенням аномалії на промислово-геофізичних діаграмах є крива logR, яка 

залежить від ступеня перетворення (дозрілості) органічної речовини (LOM), 

концентрації ОР і потім перераховується на значення вмісту органічного вугле-

цю (ТОС), або вагового вмісту Сорг.. 

Крім того для комплексної інтерпретації та визначення коефіцієнтів глини-

стості та відкритої пористості може бути застосована інтерпретаційна модель 

Ларіонова, або Шлюмберже (оцінка глинистості Кгл за даними ГК) та серед-

нього часу (оцінка пористості Кп за даними АК із введенням поправки за гли-

нистість). 

 Так, наприклад, за результатами переінтерпретації даних ГДС (рис. 11.2).  по 

розрізу св. Дробишівська-4 було виділено інтервал глибин 3663–3782 м, який 

може вважатися перспективним.  

Аналітичні дослідження повинні включати такі основні види аналізів: 
 спектральний і хімічний аналізи; 

 вивчення ступеня термічного перетворення порід (відбивної здатності вітриніту);  

 ізотопний аналіз вуглецю; 

 газ-пірохроматографічний аналіз; 

 визначення компонентного складу вуглеводнів; 

 хіміко-бітумінологічні дослідження; 

 газометричні дослідження; 

 піроліз за методикою Rock-Eval; 

 термічний аналіз (рис. 11.3); 

 петрофізичні дослідження: визначення  об‘ємної густини, відкритої пористості, поз-

довжньої деформації зразка, зміни об'єму порового простору, абсолютної і відносної 

проникності, питомого електричного опору, швидкостей поширення пружних хвиль 

тощо. 



323 
 

 3
2

3
 

 
 

Рис. 11.2. Промислово-геофізична характеристика та результати кількісної інтерпрета-

ції даних ГДС в розрізі свердловини Дробишівська-4 (фрагмент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 11.3. Термограма зразка Ліщинська-47 

ТГ – термогравіметрична крива; ДТГ – диференційно-термогравіметрична крива; 3 – ДТА – 

крива диференційно-термогравіметричного аналізу 
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При проведенні  геохімічних пошуків і прогнозуванні скупчень вуглевод-

нів застосовують наступні методи: газовий (газогеохімічний), гідрогеохімічний, 

літогеохімічний, біогеохімічний, бітумінологічний, методи ізотопної геохімії. 

Основні задачі досліджень при вивченні проблематики сланцевого газу: 
 збір, узагальнення і аналіз даних по світових ресурсах вуглеводнів, пов'язаних із 

сланцевими товщами: геологічна будова сланцевих басейнів і окремих родовищ, їх 

склад, літологічні особливості порід, технологія розробки;  

 геологічний, літолого-стратиграфічний і фаціальний аналіз потенційних структур і 

товщ сланцевих басейнів України;  

 аналіз матеріалів буріння і геофізичних досліджень свердловин;  

 вивчення речовинного складу, петрофізичних, петрографічних, мінералогічних осо-

бливостей сланців, їх систематика та типізація як можливих газовмісних об'єктів; 

 вивчення форми знаходження вуглеводнів, їх компонентного складу, ізотопних осо-

бливостей вуглецю, водню та ін.;  

 аналіз можливостей геофізичних методів, зокрема, 3D моделювання, для поперед-

ньої оцінки потенційного значення сланців, як джерела вуглеводнів, та ролі геологі-

чних структур для їх локалізації;  

 створення геолого-геохімічної моделі формування родовищ;  

 розробка наукових основ оцінки ресурсів і запасів вуглеводнів;  

 геолого-економічна оцінка доцільності використання родовищ вуглеводнів, пов'язаних 

із сланцями, для забезпечення енергетичних потреб країни.  

 

11.3. Методика кількісної оцінки ресурсів вуглеводнів сланцевих товщ  

 

Існуючі методики оцінки ресурсів сланцевого газу побудовані переважно 

на тих же принципах, що використовуються для оцінки традиційної вуглевод-

невої сировини [Аксельрод, 2011; Вивчення фізичних…, 2010; Визначення па-

раметрів…, 2010; Михайлов та ін., 2014
1
 та ін.]. Головні кількісні та якісні па-

раметри оцінки ресурсів базуються на класифікаційних ознаках, які використо-

вують для категоризації ресурсів традиційної вуглеводневої сировини; виділя-

ються такі категорії ресурсів: 
 Перспективні ресурси С3 – обсяги нафти та газу, пов'язані з об'єктами, підготовле-

ними до глибокого буріння, кількісно оціненими за результатами геологічного, гео-

фізичного, геохімічного та іншого вивчення ділянок надр в межах продуктивних  

площ з відомими родовищами нафти і газу певного геолого-промислового типу. Кі-

лькісні оцінки  параметрів родовищ (покладів) нафти і газу визначаються на підставі 

інтерпретації геологічних, геофізичних та інших даних, а також статистичної анало-

гії. До категорії С3 належать ресурси, для яких не встановлено прямих доказів типу, 

виду та властивостей вуглеводнів. На перспективних ділянках надр в межах нафто-

газоносного  району, які  підготовлені до глибокого буріння та оконтурені перевіре-

ними для даного району методами геологічних і геофізичних досліджень, ресурси  

категорії С3 можуть бути пов'язані із пластами, продуктивність яких встановлена на  

відомих  родовищах  району; на флангах відомих родовищ – із невипробуваними або 

нерозкритими бурінням зануреними частинами покладів, що прилягають до запасів 

більш високих категорій. 

 Прогнозні ресурси Д1 – ресурси літостратиграфічних комплексів в межах регіональ-

них структур з доведеною  нафтогазоносністю. Їх кількісна оцінка проводиться за 

результатами регіональних геологічних, геофізичних і геохімічних досліджень і за 

аналогією з розвіданими родовищами у межах регіону, який оцінюється.   
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 Прогнозні ресурси Д2 – ресурси нафти і газу літостратиграфічних комплексів, які 

оцінюються у межах значних структур, нафтогазоносність яких ще не доведена, а 

перспективи нафтогазоносності прогнозуються на підставі даних геологічних, геофі-

зичних і геохімічних досліджень. Кількісна оцінка прогнозних ресурсів цієї категорії 

проводиться за передбачуваними параметрами на підставі загальних геологічних уя-

влень і за аналогією з іншими, більш вивченими регіонами, де є розвідані родовища 

нафти і газу. 

Більшість методик оцінки ресурсів нетрадиційного газу базуються на ви-

користанні об‘ємного методу підрахунку запасів. Показниками, які необхідні 

для підрахунку об'ємним методом у газових родовищах, є наступні: 
 площа газоносності;  

 ефективна та газонасичена товщини і об'єм газонасичених порід; 

 середні коефіцієнти відкритої пористості, тріщинуватості, кавернозності, газонаси-

ченості; 

 початкові і поточні пластові тиски та умови їх замірів; їх середні значення; 

 поправки на температуру і відхилення від закону Бойля-Маріотта; 

 середній вміст конденсату у газі;  

 коефіцієнт, що враховує мольну частку "сухого"  газу. 

Підрахунок вільного газу виконується об‘ємним методом за формулою:     

                                  

Vгеол=F×h×Кп×Kг×f×Кр,     (10.1) 

 
де Vгеол – геологічні ресурси газу; F – площа газонасиченої ділянки; h – товщина колектора 

(ефективна); Кп – коефіцієнт пористості; Кг – коефіцієнт газонасиченості; f – поправка на те-

мпературу для приведення об‘єму газу до стандартної температури; Кр – поправка на тиск 

для приведення об‘єму газу до об‘єму при стандартному тиску 

Параметр F визначається шляхом виміру площі ділянки підрахунку на 

плані. Параметри h, Кп, Кг визначаються за даними промислово-геофізичних до-

сліджень по окремих свердловинах, або використовуються регіональні карти по 

окремих горизонтах. Параметр f визначається за формулою: 

 

                      f = 
Тп273
tст273




,     (10.2) 

де tст = 20 ºС (середня температура на поверхні), Тп – середня пластова температура на під-

рахунковій ділянці у відповідному продуктивному комплексі, яка визначається за фактични-

ми даними або за картами температур.  

Поправка на тиск визначається за формулою: 

 

                            Кр=
Рст

к αРкαРпл 
,    (10.3) 

де Рпл – пластовий тиск (МПа); Рк – кінцевий, залишковий пластовий тиск (МПа);  ,  к – 

поправки на відхилення вуглеводневих газів від закону Бойля-Маріотта відповідно для Рпл і 

Рк; Рст – стандартний тиск (0,1 Мпа); Рпл – пластовий тиск, береться по фактичних вимірах у 

свердловинах, а якщо такі дані  відсутні, визначається за формулою: 
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Рпл =    
10

Н
,       (10.4) 

 
де Н – глибина (м); γ – питома вага пластової води (  1,05). 

Поправка   – на відхилення вуглеводневих газів від закону Бойля-

Маріотта визначається за формулою: 

 

                                       α=
Z

1
,       (10.5) 

де Z – коефіцієнт стисливості газу, залежний від складу газу, тиску і температури; він точно 

визначається за пластовими пробами лабораторним шляхом; приблизно оцінюється по екс-

периментальних кривих. 

За графіками Z визначається наступним чином:  
1. Визначається псевдокритичний (середньокритичний) тиск Рr і псевдокритична (сере-

дньокритична) температура Тr. За відносну питому вагу газу за повітрям приймаємо питому 

вагу метану – 0,60. Таким чином, Рr = 4,76 Мпа, а Тr = 200 К. 

2. Визначаються приведені псевдокритичні тиск РR і температура ТR за формулами: 

 

                     РR = 
Pr

Pпл
; TR = 

Tr

Tпл
,     (10.6, 10.7) 

 

де Рпл і Тпл – усереднені пластові тиск і температура у відкладах підрахункової ділянки. 

3. Для РR і ТR за кривими графіка Брауна визначається коефіцієнт стисливості газу Z, а 

потім α – поправка на відхилення вуглеводневих газів від закону Бойля-Маріотта (α =
Z

1
 ), 

яка і підставляється в підрахункову формулу. 

4. Аналогічно визначається αк для кінцевого тиску (при тиску на усті свердловини рів-

ному 0,1 МПа). 

Кількість сорбованого газу в породі описується формулою Ленгмюра і за 

певного вмісту Сорг. та температури змінюється залежно  від тиску. Для різного 

вмісту Сорг. ця залежність має різні значення газонасиченості (рис. 11.4). 

 

 
 

Рис. 11.4. Залежності Ленгмюра для сорбованого газу 
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Для підрахунку видобувних ресурсів газу загальні геологічні ресурси Vгеол 

помножуються на коефіцієнт вилучення газу Квил., який за досвідом видобутку 

сланцевого газу американськими компаніями коливається від 013 до 0,79 (у се-

редньому 0,33). Для щільних колекторів коефіцієнт вилучення коливається в 

межах 0,25–0,50. Рекомендуються такі значення коефіцієнтів вилучення: 0,35 – 

для вільного газу і 0,15 – для сорбованого газу у сланцевих відкладах, 0,35 – 

для газу щільних колекторів.  

 Близький механізм оцінки ресурсів газу сланцевих товщ передбачений в 

розробках Державної комісії України по запасах корисних копалин [Методичні 

вказівки…, 2012]. Підрахунок ресурсів нетрадиційного газу пропонується про-

водити об‘ємним методом на основі дослідження кернового матеріалу, резуль-

татів геофізичних досліджень свердловин і випробування потенційно продук-

тивних пластів. Вихідними розрахунковими параметрами слугують: площа пер-

спективної сланцевої товщі; середня загальна товщина сланцевої товщі; серед-

ньозважена пористість; величина пластового тиску; коефіцієнт газонасиченості; 

вміст ОР та ступень її перетворення. 

Підрахунок загальних ресурсів газу запропоновано проводити за формулою: 

 

Qгст = S×h×m×Kr×f×(Pп× - Рк×к),   (10.8) 

 

де Qгст – загальні ресурси газу сланцевих товщ, млн м
3
; S – площа покладу газу, м

2
; h – тов-

щина продуктивної частини сланцевої товщі, м; m – коефіцієнт відкритої пористості; Kг – 

коефіцієнт газонасиченості (приймається за даними геофізичних досліджень, або умовно 

0,5); f – поправка на температуру; Рп – середнє значення початкового пластового тиску у по-

кладі газу сланцевих товщ, Мпа (за відсутності фактичних даних приймається на рівні гідро-

статичного тиску); Рк – кінцевий пластовий тиск, приймається на рівні 0,1 МПа; α, αк, – ста-

ндартні поправки на відхилення вуглеводневих газів від закону Бойля-Маріотта. 

Обчислені загальні ресурси газу сланцевих товщ приводяться до загально-

прийнятих стандартних умов (Р=0,1 МПа, t= 20°С). 

Для оцінки сорбованого та закритого в порах сланцевого газу використо-

вується методика, що основана на об‘ємному методі газоносності породи: 

 

Q = F×h×ρп×Хп,     (10.9) 

 

де Q – початкові геологічні запаси газу, приведені до стандартних умов, млн м
3
; F – площа 

газоносності, м
2
; h – товщина перспективної товщі, м; ρп – щільність порід, кг/м

3
; Хп – газо-

носність порід, м
3
/кг 

Визначення газоносності порід здійснюється чи шляхом десорбції керну, 

відібраного зі збереженням пластових умов, чи на підставі графіків залежності 

газонасиченості від пластового тиску та вмісту Сорг. (залежності Ленгмюра). 

Для визначення видобувних ресурсів газу приймається коефіцієнт газовіддачі в 

межах 0,2–0,3.  

Додаткові параметри. В багатьох роботах також використовують інші 

показники, які характеризують перспективність оцінюваної площі: 
 вміст газу – відношення об‘єму газу (в м

3
 або куб. фут) на масу порід (в тонах); 
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 щільність ресурсів газу – відношення об‘єму газу на одиницю площі; 

 денна продуктивність свердловини (для розвіданих родовищ) та ін. 

За експертними оцінками ресурси сланцевого газу в Україні коливаються 

від 1–2 до 20–25 трлн м
3
. Така різниця в оцінках обумовлена насамперед відсу-

тністю фактичного матеріалу; ймовірнісним характером багатьох показників, 

закладених в розрахунках, а також відмінностями у вітчизняних і закордонних 

методиках оцінки. Так, вітчизняні оцінки коливаються в межах 10–25 трлн м
3
, а 

найменші значення 1,2 трлн м
3
 подані в матеріалах агенції EIA. 

В закордонних методиках використовують додаткові поправочні (найчас-

тіше зменшуючі) коефіцієнти, які враховують якісні характеристики оцінюва-

них площ (табл. 11.2).   
 

Таблиця 11.2. Додаткові показники при розрахунку ресурсів сланцевого газу 

Назва показника Мета та особливості визначення та розрахунку 

Коефіцієнт заповнення паст-

ки 

Вдосконалення коефіцієнту вилучення газу з врахуванням 

геологічних особливостей освоєння сланцевого газу. Визна-

чення окремо по перспективних площах або їх ділянках 

Коефіцієнт тріщинуватості Вдосконалення коефіцієнту вилучення газу з врахуванням 

технологічних особливостей освоєння сланцевого газу.  Ви-

значення окремо по перспективних площах або їх ділянках 

Показник диференціації пер-

спективних площ за складні-

стю геологічної будови  

Врахування непідтвердження видобувних ресурсів в складі 

геологічних через наявність ускладнень будови ділянки  

Ризик/ймовірність підтвер-

дження 

Врахування геолого-економічних характеристик залежно від 

ступеня геологічного вивчення достовірності даних  

 

Зокрема, нерозвідані ресурси вільного газу за допомогою програми 

FASPUM оцінюються, виходячи із наступної формули: 

 

Qг=43,56∙А∙F∙Н∙ Ф ∙ (1-Sw) ∙ (Pc/Т) ∙ (1/Z) ∙ (Тsс/Рsc),  (10.10) 

 
де: А – площа пастки, F – коефіцієнт заповнення пастки, Н – товщина колектора, Ф – ефек-

тивна пористість колектора, Sw – водонасиченість колектора, Рс – початковий тиск, Т – пла-

стова температура, Z – коефіцієнт стискання газу, Тsc – стандартна температура, Рsc – стан-

дартний тиск. 

Наведена програма дозволяє визначати  нерозвідані ресурси з урахуванням 

14-ти ймовірностей та 7 геологічних ознак. Ймовірності розділені на 2 групи: 

регіональні – ті, що характеризують ймовірність наявності ВВ на території тек-

тонічного елементу та локальні – ймовірність наявності покладу ВВ у локаль-

ному об`єкті цього тектонічного елементу.  

 Оцінка ймовірності наявності вуглеводнів (ВВ) на території тектонічного 

елементу включає визначення складових:  
 наявність джерел ВВ;  

 час формування пасток; 

 міграція ВВ; 

 наявність колекторів; 

 загальна перспективність тектонічного елементу (добуток ймовірностей 1, 2, 3, 4); 
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 ймовірність наявності покладу в локальному об`єкті (добуток ймовірностей 8, 9, 10 з 

другої групи);  

 літологія резервуара (теригенний чи карбонатний).  

Оцінка ймовірності наявності покладу ВВ включає визначення наступних 

складових: 
 наявність пастки; 

 ефективна пористість; 

 акумуляція ВВ;  

 частка газу;  

 частка нафти;  

 коефіцієнт вилучення нафти (%);  

 коефіцієнт вилучення газу (%). 

В наведеній вище формулі привертає увагу коефіцієнт заповнення пастки 

(F), який надає кількісну оцінку вуглеводневого заповнення пасток. Його вико-

ристання обґрунтоване наступним:  
 від наявності даних про заповнення ВВ пасток продуктивних горизонтів і стратиг-

рафічних комплексів багато в чому залежить наукове обґрунтування ГРР;  

 особливості будови різних типів пасток і коефіцієнтів їх заповнення ВВ, визначені за 

матеріалами розвіданих покладів, дають змогу використовувати ці дані при оцінці 

нафтогазоносності конкретних перспективних структур на невивченій території.  

Коефіцієнти заповнення пасток продуктивних горизонтів фанерозою ДДЗ 

становлять: для кам`яновугільних відкладів – 0,53, нижньопермських – 0,70, 

юрських – 0,26, фанерозойських – 0,50. Пастки основних нафтогазоперспектив-

них нижньокам`яновугільних відкладів мають середній коефіцієнт заповнення 

0,53 (нафтою – 0,38, газом – 0,54). Заповнення вуглеводнями пасток різних ти-

пів структур неоднакове. Середній коефіцієнт заповнення пасток наскрізних 

структур становить 0,53 (нафтою – 0,36; газом – 0,57), у тому числі антикліна-

льних пасток на брахіантикліналях – 0,51 (нафтою – 0,36; газом – 0,56) і неан-

тиклінальних на геміантикліналях – 0,60 (газом). Антиклінальні пастки на по-

хованих брахіантикліналях характеризуються середнім коефіцієнтом заповнен-

ня, рівним 0,47 (нафтою – 0,46, газом – 0,48). Визначені показники можуть ви-

користовуватися для коригування формул оцінки ресурсів введенням додатко-

вого коефіцієнту. 

Важливу роль при оцінці ресурсів сланцевого газу та визначенні їх видо-

бувної частини відіграють технологічні фактори. Технологія видобутку вугле-

водневої сировини нетрадиційного типу відрізняється від традиційних техноло-

гічних і технічних рішень. При видобутку використовують технології горизон-

тального або похило-спрямованого буріння (directional drilling), гідравлічного 

розриву пласта (hydraulic fracturing) та 3D-сейсмічного моделювання покладів. 

Ці методи дозволяють отримати високий, комерційно привабливий дебіт газу зі 

свердловини. Буріння горизонтальних та похило-спрямованих свердловин ви-

користовується через те, що чимало природних тріщин у пластах нетрадиційно-

го газу є вертикальними. Відтак, при бурінні вертикальних свердловин більша 

їх частина виявляється незадіяною. Проходження горизонтальної частини стов-

бура свердловини через весь пласт дозволяє перетнути більшість таких щілин. 

Порівняно з традиційним бурінням, такі свердловини покривають принаймні 
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вчетверо більші площі під землею та дозволяють втричі скоротити обсяг вико-

ристання земель на поверхні. Розміщення на одному майданчику кластеру з кі-

лькох горизонтальних свердловин дозволяє ще більше скоротити ці площі, а 

отже зменшити негативний вплив на довкілля, витрати на розбудову інфра-

структури та експлуатаційні витрати, а також знизити рівень шуму та інтенсив-

ність руху вантажного транспорту. 

В традиційних методиках у загальному коефіцієнті вилучення вуглеводнів 

із надр враховують технології видобутку, а також виробничо-технологічні  

втрати вуглеводнів – кількість  нафти,  природного газу, газового конденсату, 

які витрачаються  на здійснення технологічних процесів  видобування, підгото-

вки до транспортування, транспортування  нафти, природного газу та газового 

конденсату в межах нафтогазопромислового об'єкту.  

Для нетрадиційних видів вуглеводнів важливим фактором, який може сут-

тєво впливати на продуктивність свердловин, є коефіцієнт тріщинуватості, 

від якого значною мірою залежать колекторські властивості порід. Розвиток 

тріщинуватості значною мірою визначає концентрацію запасів вуглеводнів, які 

часто розміщені вздовж тектонічних порушень, особливо в зонах їх перетинів, 

зон максимального розвитку тріщинуватості. Коефіцієнт тріщинуватості вста-

новлюється окремо для кожного об‘єкту (перспективна площа, її ділянки тощо).   

Також при оцінках ресурсної бази родовищ вуглеводнів нетрадиційних ви-

дів доцільно вводити поправочний коефіцієнт на складність геологічної будови 

площі, яка оцінюється. Загалом ускладнення геологічної будови ускладнює під-

рахунок видобувних ресурсів в промислових категоріях запасів. Для визначен-

ня цього коефіцієнту можна рекомендувати загальноприйняту класифікацію, 

яка використовується в чинних нормативних документах. За  складністю  гео-

логічної  будови, умовами  залягання  і мінливістю властивостей продуктивних 

пластів виділяються, незалежно від величини запасів родовища, такі поклади 

або експлуатаційні об'єкти:   
 простої будови, що пов'язані з непорушеними або слабо порушеними структурами; 

їхні продуктивні пласти характеризуються витриманістю товщини і колекторських  

властивостей у плані і в розрізі (коефіцієнт піщанистості більше 0,7 і коефіцієнт 

розчленування менше 2,6);   

 складної будови, що характеризуються значною мінливістю товщини і колекторсь-

ких властивостей продуктивних пластів у плані і в розрізі, літологічними заміщен-

нями колекторів слабопроникними породами або наявністю тектонічних порушень 

(коефіцієнт піщанистості менше 0,7 і коефіцієнт розчленування більше 2,6);   

 дуже складної будови, для яких характерні літологічні заміщення, тектонічні по-

рушення, так і невитриманість товщини і колекторських властивостей продуктив-

них пластів.   

В роботах закордонних фахівців при проведенні початкової геолого-

економічної оцінки і розрахунку видобувних ресурсів також використовують 

такі показники, як вірогідність, які визначають ймовірність підтвердження ре-

сурсної бази сланцевого газу. Цей показник в різних типах басейнів може коли-

ватися від 20-30 до 80-100 %. Для ресурсів сланцевого газу ДДЗ рекомендова-

ний показник вірогідності є низьким і складає 16 %. Відповідно, це підвищує 

ризик проведення ГРР. 
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Методика кількісної оцінки «щільного газу» практично не відрізняється 

від такої для сланцевого газу.  

Методика кількісної оцінки ресурсів метану вугільних пластів. За різ-

ними оцінками загальні прогнозні ресурси метану в породах і вугільних пластах 

вугленосних відкладів Донбасу на глибинах від 500 до 1800 м складають від 4–

6 до 22 трлн м
3
, а промислові – до 11,9 трлн м

3
, із яких 3,3 трлн м

3
 придатні до 

вилучення [Державний баланс…, 2011]. Біля 1,0 трлн м
3 

газу оцінюються як ви-

добувні. Геологічні запаси метану приблизно в 2–3 рази менші величини ресур-

сів і для Донбасу складають 6,5–8,0 трлн м
3
. З цих запасів половина (3,7–4,0 

трлн м
3
) знаходиться на полях шахт та на перспективних ділянках. Ресурси що 

потенційно можуть вилучатися свердловинною дегазацією, тобто реальні запа-

си, зосереджені у трьох типах природних газових резервуарів: у вугільних пла-

стах – 1,39 трлн м
3
, 

 
у малопроникних пісковиках – 0,93 трлн м

3
, у традиційних 

колекторах (вільний газ) – 0,98 трлн м
3
. Всього: 3,3 трлн м

3
. Це у 3 рази більше 

підтверджених запасів природного газу в Україні (1,118 трлн м
3
), що свідчить 

про актуальність постановки пошукових робіт на метан вугільних товщ Донба-

су. Видобувні запаси із всіх трьох типів колекторів можуть скласти близько 1 

трлн м
3
. 

В цьому розділі використовуються наступні терміни:  
 ресурси вуглеводневих газів – об‘єми метану у вугільних пластах (товщиною 0,1 м і 

більше в межах глибин оцінки запасів вугілля) розраховані за орієнтовними даними 

газоносності (метаномісткості) або прийняті згідно методу аналогії; 

 геологічні запаси – об‘єми метану у вугільних пластах товщиною 0,3 м і більше, ро-

зраховані за фактичними значеннями газоносності (метаномісткості); 

 реальні запаси – геологічні запаси, скореговані з урахуванням залишкової газонос-

ності; 

 залишкова газоносність – об‘єм газу (метану), який міститься в одиниці об‘єму або 

маси вугілля чи порід, вилучених із свердловини або гірничої виробки без застосу-

вання заходів із збереження її природної газоносності, приведеної до нормальних 

умов, тобто при 20 ºС і при 760 мм. рт. ст. (м
3
/т або м

3
/м

3
); 

 промислові (видобувні) запаси – частина реальних запасів, яка може бути видобута 

із вугільних пластів товщиною більше як 0,3 м із використанням сучасних методів і 

технічних засобів інтенсифікації припливів і / або технологій шахтної дегазації. 

Поняття ресурсів та запасів для нетрадиційних колекторів відрізняються 

від таких для традиційних. Якщо для традиційного колектора величини запасів 

та ресурсів залежать від пористості породи-колектора, то для нетрадиційного – 

від метаномісткості вугілля та його здатності віддавати метан.  

Методика зарубіжних фірм (―Amoco production Company‖, ―Еnron‖, ―Kelt‖ 

та ін.) розроблена для видобутку газу безпосередньо з вугільного пласта, не за-

чепленого процесом експлуатації. При цьому об‘єктами видобутку газу служать 

не шахти, а детально розвідані ділянки, джерелом – газоносне вугілля товщи-

ною не менше 0,3 м, тобто геологічні запаси. Видобуток газу з вугілля здійсню-

ється через свердловини, що пробурені із земної поверхні. Інтенсифікація газо-

віддачі досягається методом гідророзриву вугільних пластів. Цей метод назива-

ється безшахтним. 
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Вітчизняною методикою передбачається підрахунок ресурсів газу не лише 

у вугільних пластах, але й у вуглистих породах, тобто в усіх породах з високим 

вмістом РОР. В Україні прийнята наступна класифікація запасів та ресурсів 

(рис. 11.5).  
 
Класифікаційна 
ознака 

Категорія 

Геологічні запаси Ресурси 

1. За промисловим 
значенням 

Реальні запаси З невизначеним промис-
ловим значенням 

Позабалансові 

Балансові  
Економічно ефективні 
для видобутку 

Умовно балансові  
Необхідно обґрунтовувати 
економічну ефективність 

2. За техніко- еконо-
мічним вивченням 

Оцінені згідно детальної 
ГЕО-1 із затвердженням 
Державною комісією по 
запасах (ДКЗ) 

Оцінені за попередньою ГЕО-2 
на підставі попередньо розвіда-
них і розвіданих запасів з ви-
сновком про доцільність пода-
льшої розвідки, в.т.ч. ДПР. 
Апробовані ДКЗ або замовни-
ком 

Оцінені за початковою ГЕО-3 
на об'єктах, що підготовлені 
до глибокого буріння, і схва-
лені замовником 

На момент розгляду з економічно 
недоцільним видобутком 

3. За геологічним 
вивченням 

Видобувні запаси   

Розвідані запаси Попередньо розвідані запаси Перспективні Прогнозні 
     

 
 

Достовірні-А 
Визначений тип, фор-
ма і розміри покладу 

 

Встановлені-В 
Запаси покладу чи його 
частини, встановлені на 

підставі отриманих 

промислових припливів 
ВВ 

Оцінені - С1 
Запаси покладу 
чи його части-

ни, встановлені 

за результатами 
ДПР та випро-

бування в свер-

дловинах 

Прогнозні -С2 
Вивченість 

достатня для 
обґрунтування 

промислового 

значення родо-
вища 

Перспективні - СЗ 
Це обсяги ВВ, що пов'язані 

з об'єктами, підго-

товленими до глибокого 
буріння при ще не встанов-

лених прямих доказах типу, 

виду та властивостей ВВ 

                  Прогнозні 

Д1 

Обсяги ВВ оці-

нені в межах 

крупних регіона-
льних структур з 

доведеною наф-

тогазоносністю 

Д2 

Обсяги ВВ оці-

нені в межах 

значних струк-
тур, нафтогазо-

носність яких ще 

не доведена 

ГЕО - геолого-економічна оцінка; ДПР - дослідно-промислова розробка 

 

Рис. 11.5. Схема класифікації ресурсів та запасів згідно Інструкції із застосування Кла-

сифікації запасів і ресурсів (1998 р., 2009 р.) з доповненнями 

 

Оцінка прогнозних ресурсів вільних газів виконується в межах глибин оцін-

ки ресурсів і запасів вугілля. Кількість газу, що міститься у робочих вугільних 

пластах, підраховується за формулою: 

 

 
100

100 max

вуг.

WА
xpQ

d

p




 ,   
(10.11)

 

 
де: Qр – ресурси газу у робочих вугільних пластах, млн. м

3
; р – запаси або ресурси вугілля в 

пластах, млн. т; xвуг. – газоносність вугільних пластів, м
3
/т с. б. м.; А

d
 – середньопластова зо-

льність вугілля, %; Wmax – середньопластова максимальна вологоємкість вугілля, % 

Рівняння для оцінки ресурсів метану в неробочих пластах і прошарках 

(Qнр) має наступний вигляд: 

 

 pнp QQ
,     

(10.12) 

 
де: λ – відношення сумарної товщини (або запасів) неробочих пластів до робочих. 
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Розрахунок кількості розсіяних газів у вуглевмісних породах здійснюється 

по заздалегідь визначеній їх природній газоносності за формулою: 

 

пп 5,2 xHSQ  ,      (10.13) 

 
де: Qп – ресурси розсіяних вуглеводневих газів у вуглевмісних породах, млн. м

3
; S – площа 

ділянки, шахтного поля, м
2
; Н – товщина вугленосних відкладів, які залучаються в дегазацію, 

м; 2,5 – середня щільність порід, т/м
3
; хп – природна газоносність порід, м

3
/т. 

Оцінка ресурсів вільного газу, накопиченого в пастках, проводиться за до-

помогою об´ємного методу за формулою: 

 

fPPKKНSV ср  )( кк00гп 
,  

(10.14)
 

    
де: V – об´єм газу, що вилучається, м

3
; S – площа накопичення вільного газу, м

2
; Нср – серед-

ня газонасичена товщина пласта, м; Kп – середній коефіцієнт відкритої пористості; Кг – сере-

дній коефіцієнт газонасиченості; Ро – середній початковий пластовий тиск в газовому покла-

ді, 1·10
5
 Па; Рк – середній залишковий тиск в пласті при встановленні на усті свердловини 

тиску 1·10
5
 Па; αо і αк – поправки на відхилення стану пластового газу від закону Бойля-

Маріотта для тисків Ро і Рк; f – поправка за температуру при приведенні об´єму газу до стан-

дартної температури. 

Параметри для розподілу вугільних пластів на робочі і неробочі. Вугільний 

пласт є робочим, якщо його товщина (сума товщин пропластків при складній 

будові) ≥0,45 м, а середньопластова зольність, включаючи породні прошарки і 

вуглисті пачки в покрівлі і підошві, не перевищує 40 %. При товщині пласта 

менше 0,45 м або коли середньопластова зольність перевищує 40 % пласт від-

носиться до неробочих. Тонкі вугільні пласти гірше піддаються гідророзривам, 

тому відносяться до позабалансових. 

 

11.4. Прогнозна оцінка перспективних стратиграфічних комплексів і стру-

ктур для пошуків вуглеводнів сланцевих товщ  

 

Для визначення перспектив відкриття родовищ нетрадиційного газу на по-

чаткових стадіях оцінки особливе значення має оцінка ступеню дозрілості ОР 

[Михайлов, Ємець, 2014] Формування вуглеводнів пов‗язують з розкладом ОР 

впродовж занурення басейнів седиментації. Це супроводжується поступовим 

ростом рівня дозрілості ОР. При досягненні високого рівня дозрілості, який ві-

дповідає «газовому» вікну, материнські товщі, збагачені на органіку, можуть 

генерувати газ.  Це надає можливість прогнозувати перспективні стратиграфіч-

ні рівні та площі. Оптичні методи визначення рівня дозрівання ОР ґрунтуються 

насамперед на вивченні відбиття вітриніту (Ro). Вітриніт у палеозойських відк-

ладах ДДЗ представлений здебільшого мацералами вітродетриніту, рідше – ко-

лотеленіту, коловітриніту, колодетриніту, вітриніту, фюзеніту, детриніту, тело-

вітриніту і геловітриніту (рис. 11.6–11.9). Загалом, середнє значення коефіцієн-

ту відбиття вітриніту в заміряних зразках коливається в широких межах – від 
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0,5 %, що відповідає недозрілій органіці, до 7,0 %, що характеризує «мертвий» 

вуглець перезрілої органічної речовини. 

 

  

 

Рис. 11.6. Вітродетриніт. Аншліф 81-БК, 

св. Борківська-15, інт. 3016–3021 м, D3fm, 

аргіліт 

 

 

Рис. 11.7. Колотеленіт. Ашліф 142-Дж, св. 

Дружелюбівська-104, глибина 2855 м, 

C1s, аргіліт 

  

 

Рис. 11.8. Колотеленіт. Аншліф 103-АТ, св. 

Артемівська-1, глибина 3724 м, C2m, аргі-

літ 

 

Рис. 11.9. Фюзеніт, вітродетриніт. Аншліф. 

ЗЛ-5, св. Західно-Левенцівська-2, інт. 

1420-1428 м, C1s1, аргіліт 

 

Більшість замірів формує похилий тренд (рис. 11.10), який демонструє за-

кономірне зростання показника відбиття вітриніту з глибиною. Видно інтервали 

глибин, на яких збагачені органікою породи здатні генерувати нафту – від 900 

до 3100 м, жирний газ з конденсатом – від 2100 до 4000 м і сухий газ – від 2300 

до глибше 4000 м. 

Не менш важливим для прогнозування родовищ сланцевого газу і нафти є 

вивчення геохімічних особливостей порід і газів [Галимов, 1973; Загнітко, 

Михайлов, 2014; Суярко та ін., 2010]. Особливе значення має вивчення вмісту 

Сорг., який прямо корелюється із ТОС. Перспективними вважаються інтервали 

розрізу, де вміст Сорг. перевищує 1 %, що притаманне переважної більшості ро-

зрізів ДДЗ. Тут вміст Сорг., як правило, коливається між 2–3 %, часто сягає 4–7 

%, в окремих випадках – 16 і навіть 40 % (св. Борзнянська). Валовий склад газів 

(ТОС), визначений методом термічного аналізу, також коливається від 1 до 4–
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5 %, в окремих випадках сягає 8 % (св. Ніжинська-338). Ізотопний склад вугле-

цю метану газових родовищ і вугільних газів міститься в діапазоні δ
 13

С від -68 

до -20,4 ‰, що характерно для газів термогенного та біогенного походження.   

 

 
 

Рис. 11.10. Коефіцієнт відбиття вітриніту залежно від глибини залягання палеозойських 

відкладів ДДЗ [Михайлов, Ємець, 2014] 

 

Серед природних газів газоносних сланцевих товщ присутні метан, азот, 

двоокис вуглецю, важкі вуглеводні (етан, пропан, пентан, гексан, бутан), во-

день, сірководень, інертні гази і (дуже рідко) окисли вуглецю, азоту, сірки та ін. 

Найбільш поширеними компонентами є: метан, азот, двоокис вуглецю, водень. 

Розподіл метану (СН4) в сланцевих товщах нерівномірний, його кількість 

коливається від 0,5 до 15 % що значно менше порівняної з іншими компонен-

тами, особливо СО2. За цим показником найбільш газонасиченими з вивчених 

площ є сланцеві товщі Зачепилівської та Південно-Коломацької ділянок. Слабо 

насиченими метаном є пісковики та алевроліти таврійської серії та окремі гори-

зонти Гашинівської та Ніжинської ділянок. 

Максимальний вміст важких вуглеводнів зафіксовано на глибинах більше 

1200–1300 м, що вказує на тенденцію зростання їхньої концентрації з глиби-

ною. Найбільш високі вмісти цих компонентів відзначені у пробах Зачепилівсь-

кої, Південно-Коломацької, Ржавецької ділянок ДДЗ, Джанкойської – Криму. 

Перспективні площі південно-східної частини ДДЗ. В результаті дослі-

джень останніх років [Нетрадиційні…, 2014
4, 8

] проведена регіональна оцінка 

газоносності ДДЗ, виділено перспективні комплекси і площі: Артемівська, Га-

шинівська, Євгенівська і Зачепилівська, які рекомендуються до подальшого ви-
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вчення. Під перспективним комплексом розуміється інтервал розрізу певного 

стратиграфічного комплексу порід, розкритого однією чи кількома свердлови-

нами, який за своїми літологічними характеристиками і параметрами (глибина 

залягання – до 4,0 км, товщина ≥ 30 м, Сорг. ≥ 1,0 %, ТОС ≥ 1 %, Rо 0,8–3,0) від-

повідає тим продуктивним комплексам, які вже розробляються в інших країнах 

(насамперед у США).  

Для підрахунку ресурсів установлювалася середня товщина перспективного 

комплексу, для підрахунку площі розповсюдження був введений знижувальний 

коефіцієнт, який враховував, в якій кількості свердловин із вивчених усіма мето-

дами присутній перспективний горизонт. Вміст вільних вуглеводнів для розра-

хунку прогнозних ресурсів прийнято в кількості 2 м
3
/м

3
 (мінімальний промисло-

вий вміст при розробці покладів сланцевого газу в США). Для визначення видо-

бувних ресурсів використано знижувальний коефіцієнт 0,35. 

Артемівська перспективна площа виділена в контурах, обмежених Ар-

темівською, Дробишівською та Співаківською структурами. Тут виявлено лише 

два родовища вуглеводнів (Дробишівське і Співаківське) в традиційних антик-

лінальних пастках. У відкладах середнього карбону виділені такі перспективні 

інтервали, які можуть бути рекомендовані для подальшого вивчення:  
 C2m

3
 – товща аргілітів і алевролітів товщиною 49–119 м, яка розкрита на глибині 

3600–3800 м св. Артемівська-1, Дробишівська-4, Святогірська-10; основні показни-

ки: Сорг. 0,73–4,54; Rо 1,12–2,02; прогнозні ресурси – 100,8 млрд м
3
; 

 C2m
2
 – товща аргілітів товщиною 43–200 м, яка розкрита на глибині 3821–4030 м св. 

Артемівська-1, Дробишівська-10, Святогірська-10; основні показники: Сорг. 0,76–

6,57; Rо 1,02–1,51; прогнозні ресурси – 145,8 млрд м
3
; 

 C2m
1
 – товща аргілітів товщиною 43–200 м, яка розкрита на глибині 3988–4012 м св. 

Святогірська-10; основні показники: Сорг. 2,84–4,15; Rо 1,47; прогнозні ресурси – 9,6 

млрд м
3
; 

 C2b – шар аргілітів товщиною 43–200 м, розкритий на глибині 3560–4165 м св. Дро-

бишівська-4, 10, 11; основні показники: ТОС – 1,17–2,85; Сорг. 2,20–5,36; Rо 1,43–

1,62; прогнозні ресурси – 87,6 млрд м
3
. 

Загальні прогнозні ресурси природного газу Артемівської площі за категорією 

Д1 за нашою оцінкою становлять 343,8 млрд м
3
, видобувні ресурси – 120,3 млрд м

3
. 

Євгенівська перспективна площа розташована в межах північного борту 

ДДЗ і включає три родовища вуглеводнів: Євгенівське, Зайцівське і Дружелю-

бівське. У розрізі площі виділено шість перспективних горизонтів: 
 C2m–C2b – шар аргілітів товщиною 218 м, розкритий на глибині 992–1210 м св. Єв-

генівська-20; основні показники: Сорг. – 4,21–4,86; Rо – 2,40; прогнозні ресурси – 30,4 

млрд м
3
; 

 C1s
2
 – шар чорних сланців і аргілітів товщиною 40–238 м, розкритий на глибині 1852–

3090 м св. Євгенівська-1, 4, 7, 8, Дружелюбівська-104; основні показники: Сорг. – 4,43–

7,20; Rо – 0,92–1,49; прогнозні ресурси – 98,6 млрд м
3
; при випробуванні св. Євгенів-

ська-7 з інт. 2134–2196 м отримано непромисловий приплив газу;  

 C1s
1
 – шар аргілітів товщиною 120 м, розкритий на глибині 2520–2640 м св. Євгенів-

ська- 4; основні показники: Сорг. – 2,20; прогнозні ресурси – 16,8 млрд м
3
; 

 C1v
2
– шар аргілітів товщиною 145 м, розкритий на глибині 2370–2515 м св. Євгенів-

ська-1; основні показники: Сорг. – 1,80–2,40; прогнозні ресурси – 21,0 млрд м
3
; 



337 
 

 3
3

7
 

 C1v
1
 – шар чорних сланців і аргілітів товщиною  14–90 м, розкритий на глибині 

2600–3072 м св. Євгенівська-1, 4, 6; основні показники: ТОС – 1,26–3,90; Сорг. – 3,19–

8,18; Rо – 1,02–1089; прогнозні ресурси – 22,4 млрд м
3
; 

 рCm – зона тріщинуватості в гранітогнейсах товщиною 193 м, яка розкрита на гли-

бині 3107–3200 м св. Євгенівська-4; при випробуванні інт. 3107–3123, 3136–3146, 

3189–3200 м (зона розущільнення кристалічного фундаменту) було отримано факел 

довжиною 2,5 м; прогнозні ресурси – 27,0 млрд м
3
; 

Загальні прогнозні ресурси природного газу Євгенівської площі за категорією 

Д1 за нашою оцінкою становлять 216,2 млрд м
3
, видобувні ресурси – 75,7 млрд м

3
. 

Зачепилівська перспективна площа розташована в межах південного бо-

рту, південної прибортової й частково приосьової зон ДДЗ. На площі розміщу-

ється ряд відомих родовищ вуглеводнів – Руденківське, Мовчанівське та ін. В 

межах Зачепилівської ділянки виділена потужна (210 м) товща турнейських–

візейських відкладів, представлених переважно глинистими породами з підви-

щеними значеннями ОР (ТОС за керном = 1,53–2,51 %, Сорг. = 1,46–7,73 %) і до-

статнім ступенем термічної зрілості порід (Ro = 1,10–1,74). Під час промислово-

го опробування з деяких інтервалів цієї товщі (1492–1494 м) були отримані 

припливи газу. Порівняно неглибоке залягання та значна товщина відкладів до-

зволяє рекомендувати їх для пошуків нетрадиційних скупчень вуглеводнів. 

Прогнозні ресурси газу категорії Д1 оцінено в 135,0 млрд м
3
. 

Гашинівська перспективна площа розташована в межах північного борту 

ДДЗ. Тут установлено чотири інтервали розвитку сланцевих товщ, перспектив-

них на виявлення покладів вуглеводнів нетрадиційного типу: 
 С1

3
 – товща аргілітів товщиною 145 м, яка розкрита на глибині  2625–2770 м св. Га-

шинівська-4; основні показники: Сорг. – 2,34; прогнозні ресурси – 58,0 млрд м
3
; 

 С1
2
 – товща аргілітів і алевролітів товщиною 197 м, розкрита на глибині 2988–3185 м 

св. Гашинівська-4; основні показники: Сорг. – 2,30; прогнозні ресурси – 78,8 млрд м
3
; 

 С1
1
 – товща перешарування аргілітів, алевролітів і пісковиків товщиною 55 м, яка 

розкрита на глибині 3290–3395 м св. Гашинівська-3, 4; основні показники: ТОС за 

керном – 2,56, Сорг. – 2,0–6,27; прогнозні ресурси – 44,0 млрд м
3
; 

 D3fm – товща аргілітів товщиною 52 м, розкрита на глибині 3548–3600 м св. Гаши-

нівська-3; основні показники: ТОС – 2,13–3,08, Ro – 1,30; прогнозні ресурси – 20,8 

млрд м
3
. 

Прогнозні ресурси площі оцінені по категорії Д1 в 201,6 млрд м
3
, видобувні 

ресурси – 70,6 млрд м
3
.  

Ржавецька перспективна площа. В розрізі св. Ржавецька-1 виділяється 

ряд потенційно продуктивних  інтервалів, складених породами (сланці, чорні 

сланці, аргіліти), параметри яких відповідають показникам порід відомих газо-

носних сланцевих басейнів світу (глибина залягання – до 4,0 км, потужність 

≥30 м, Сорг. 4,42–7,27 %, ТОС за керном 2,72–5,49 %, Rо 0,8–3,0). Детальне ви-

вчення площі не проводилося. У цілому, розріз св. Ржавецька-1 за параметрами 

потенційно продуктивних горизонтів виглядає одним з найбільш привабливих 

з вивчених розрізів ДДЗ відносно сланцевої газоносності. 

Що стосується інших об‘єктів, які вивчалися, то вони на сьогоднішній день 

не можуть бути визначені як перспективні в силу різних причин:  
 низького ступеня термального перетворення порід (Аннівська площа – Rо = 0,57, Ку-

личихінська – 0,76, Юліївська – 0,91, Західно-Вергунівська – 0,96); 
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 значної глибини продуктивних горизонтів (Західно-Шебелинська площа – понад 4,3 

км, Південно-Коломацька – понад 5,3 км);  

 недостатньої вивченості (Підкам‘яна, Юліївська, Західно-Вергунська площі).  

Перспективи нафтоносності нетрадиційного типу північно-західної ча-

стини ДДЗ. У Східному НГР в південно-західній частині ДДЗ виділяється пло-

щі й горизонти, перспективні на виявлення покладів сланцевої нафти: 
 візейська товща чорних вуглефікованих аргілітів (де відмічений запах вуглеводнів) 

Ніжинської площі (осьова зона), яка на глибині 4268–4309 м розкрита св. 

Артюхівська-13; її товщина становить 41 м, Сорг. – 6,13–7,77 %, Rо – 0,95–1,70, 

пористість – 0,7–2,2 %; 

 серпуховська товща аргілітів з окремими шарами алевролітів і пісковиків 

Хорольської площі (північний борт), яка на глибині 2885–3068 м розкрита св. 

Афанасіївська-5, 11; її товщина змінюється від 42 до 183 м, вміст Сорг. – 2,99–3,54 %, 

Rо – 1,00–1,08, пористість – 8,0–8,2 %; 

 візейська товща аргілітів, які перешаровуються з алевролітами, вміщують шари 

пісковиків і вапняків Хорольської площі (північний борт); ця товща на глибині 

2636–3376 м розкрита св. Хорольська-398, Афанасіївська-5, 10; її товщина 

змінюється від 42 до 115 м, Сорг. – 3,95–5,53 %, Rо – 1,03–1,74, пористість – 10,5 %; 

 фаменська товща аргілітів з прошарками алевролітів і пісковиків, інколи із 

включеннями бітуму Кінашівської площі (північна прибортова зона), яка на глибині 

2102–3019 м розкрита св. Борзнянська-303, Кінашівська-6, Ушнянська-1, Борківська-

15; її товщина змінюється від 23 до 124 м, Сорг. – 1,15–4,43 %, Rо – 1,07, пористість – 

3,2–8,9 %. 

Загальні ресурси сланцевої нафти Східного НГР за аналогією з формацією 

Баккен Північної Америки попередньо оцінені в 2–2,5 млрд бар. (280–350 млн т).  

Перспективи Західного НГР. В Західному НГР найбільш перспективними 

для пошуку родовищ сланцевого газу є відклади силуру і нижнього девону в пі-

вденно-західній частині Волино-Поділля (рис. 11.11). Кількість органіки в цих 

породах змінюється від 0,11 % до 2,27 %, зрідка – до 6,9 %, товщина відкладів 

сягає 857–1730 м (св. Рава-Руська-1, Великі Мости-30, Ліщинська-1, Давидівсь-

ка-1, Чернівецька-1), ступінь катагенезу відповідає стадії МК1–МК2. Товщина 

горизонтів чорносланцевих порід силуру і нижнього девону, де кількість ОР пе-

ревищує 0,5 %, становить на ділянках: Белзська – 50 м, Рава-Руська – 120 м, Схі-

дно-Ліщинська – 80 м, Давидівська – до 600 м.  

Вміст органіки в породах венду і кембрію – до 1,2 %, ступінь катагенезу у 

венді південно-західної частини – МК3–МК4, центральної – АК1–АК2, в кембрії, 

відповідно – МК2–МК4 і МК4–АК1. 

В силурійських відкладах Волино-Подільської плити виділені 4 перспекти-

вні ділянки, сумарні прогнозні ресурси яких становлять 1580 млрд м
3
: 

• Рава-Руська – 490 млрд м
3
; 

• Белзька – 200 млрд м
3
; 

• Східно-Ліщинська – 320 млрд м
3
;  

• Давидівська – 570 млрд м
3
; 

В Західному НГР органікою збагачені чорні менілітові сланці палеогену, 

де її вміст змінюється від 0,36 % до 21,2 %, а термальна зрілість порід зростає в 

залежності від глибин залягання. Вважається, що породи знаходяться в зоні ге-
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нерації нафти до глибин 6 км, а на більших глибинах можуть генерувати газ. 

Прогнозна оцінка видобувних запасів газу складає від 3,7 до 9,8 млрд м
3
.  

Перспективи газу щільних колекторів на Волино-Поділлі пов‘язані з відкла-

дами кембрію. Тут виділяється декілька пісковикових горизонтів , колекторські 

властивості яких складають: пористість від 1,5–8 % до 14–27 %, проникність від 

0,1·10
-3

 мкм
2
 до 200·10

-3
 мкм

2
, зрідка до 600·10

-3
 мкм

2
. Кращі параметри мають 

пісковики на східному схилі ЛПП, особливо в північно-східній і центральній ча-

стинах. Перспективними є райони Волино-Подільської монокліналі, зокрема, 

Тарашанська структура. 

Перспективними для пошуку газу щільних колекторів в нафтогазоносній 

області Карпат є райони Скибового і Кросненського покровів.  Тут у складі піс-

ковиків олігоцену переважають ущільнені колектори. Відкрита пористість зна-

ходиться в межах 3–7 %, зрідка 10–12 %. В зоні Кросно і Скибовій зоні Карпат 

виділено 6 структур, складених ущільненими колекторами олігоцену і палео-

цен-еоцену (пісковики, алевроліти, аргіліти), перспективних на виявлення пок-

ладів газу нетрадиційного типу, попередньо оцінені прогнозні ресурси для цих 

структур складають:  
• структура Тихого – 5 млрд м

3
; 

• структура Боберка – 1 млрд м
3
; 

• структура Максимець-Бистриця – 4 млрд м
3
; 

• структура Лазещина – 10 млрд м
3
; 

• структура Брустуранка – 2 млрд м
3
; 

• структура Яновець – 2 млрд м
3
; 

Перспективи Південного регіону. В регіоні виділено чотири перспектив-

них вуглецево-глинистих формації: нижньодевонська Переддобрудзького про-

гину, тріас-юрська Гірського і Рівнинного Криму (таврійська серія), альб-

сеноманська Каркінітсько-Північнокримського прогину, олігоцен-міоценова 

Рівнинного Криму і шельфу Чорного і Азовського морів (майкопська серія). 

Нижньодевонська вуглецево-глиниста формація Переддобрудзького 

прогину. Найбільшої товщини (понад 2000 м) нижньодевонські відклади сяга-

ють в Алуатській  та Саратській западинах, розділених Оріховським виступом, 

де вони відсутні. Формація представлена пачками перешарування пісковиків, 

алевролітів та аргілітів. У підпорядкованих кількостях відмічаються прошарки 

вапняків, мергелів, доломітів, на локальних ділянках – пачки ефузивних порід. 

Виділяються 3 світи: кочулійська, ларгуцька, енікіойська, поширені в депресій-

них структурах. В межах консидементаційних піднять їм відповідають перева-

жно карбонатні лимарська (нерушайська), зміїноострівна, фідонісійська світи. 

У глинистих відкладах девону вміст Сорг. змінюється від 0,3 до 4,5 %, вміст 

бітумоїдів складає 0,06–0,3 %, кероген II типу. Вміст сульфідної сірки складає 

0,35–0,48 %, а величина відношення закисного заліза до оксидного у середньо-

му становить 8,5, що вказує на відновлювальні умови осадонагромадження. 

У цілому, палеозойські відклади Переддобрудзького прогину перетворені 

до стадії пізнього катагенезу й раннього метагенезу й можуть генерувати газ.
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Рис. 11.11. Тектонічна карта Західного НГР [Нетрадиційні…, 2014
8
] 
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Умови, сприятливі для генерації нафти, збереглися тільки на локальних 

припіднятих ділянках, отже, палеозойські відклади прогину не можна вважати 

регіонально перспективними для пошуків сланцевої нафти. Певні перспективи 

слід пов‘язувати з нижньодевонськими утвореннями північно-східних районів 

Переддобрудзького прогину (Саратський блок) (рис. 11.12). 

 

 
 

Рис. 11.12. Перспективна ділянка нижньодевонського комплексу Переддобрудзького 

прогину [Нетрадиційні…, 2014
8
] 

1 – ізогіпси підошви середньодевонських відкладів (за матеріалами буріння та сейсморозвід-

ки); 2 – територія поширення перспективної нижньодевонської сланцевої товщі; 3 – терито-

рія поширення девонських відкладів; 4 – головні тектонічні порушення; 5 – гідрографічна 

сітка; 6 – державний кордон України 

 

Тріас-юрська вуглецево-глиниста формація Гірського і Рівнинного Кри-

му (таврійська серія). Нафтогенераційні властивості тріас-юрських відкладів 

таврійської серії Північнокримського прогину та Гірського Криму є неоднорід-

ними. Відклади належать до флішової формації і значною мірою дислоковані. 

Генетичний потенціал порід (S1+S2), визначений за даними піролізу, вельми ни-

зький (максимальні значення 0,54 кг ВВ на тонну породи). Судячи зі значень 

Тmax. (415–527), значення індексу продуктивності PІ (0,03–0,5), більша частина 

генераційного потенціалу ОР вже реалізована. Низькі значення водневого інде-

ксу НІ (7–88) також вказують на залишковий характер керогену. 

Органічна речовина таврійської серії має гумусово-сапропелевий склад, 

домішка гумусових фрагментів є доволі істотною. Вміст Сорг у відкладах серії 

становить 0,35–2,01 %. Вміст хлороформного бітумоїду невисокий: від 0,002 до 

0,0253 %. Ступінь бітумінізації ОР незначний – до 3 %, що є показником як 

«залишковості» бітумоїдів, так і невисокої якості вихідної ОР. Ступінь перет-

ворення порід серії варіює у широких межах. Найменш перетворені (МК1) по-
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роди у нижній частині схилу гори Великий Кермен. Рівень катагенезу аргілітів 

з Мангушського яру (підніжжя г. Шелудива) відповідає градації МК2. Більшість 

досліджених зразків відповідає середній стадії перетворення – вони потрапля-

ють у так зване «нафтове вікно». Найбільш перетворені  (МК4–МК5) аргіліти, 

що складають лівий схил Мангушського яру. Максимальний рівень перетво-

рення порід (АК) відмічений на південному схилі плато Патіль.  

У цілому, відклади таврійської серії характеризуються нафтогазоматерин-

ським потенціалом, який може становити практичний інтерес, хоча породи  за-

знали доволі значних катагенетичних змін. Фізичні властивості порід, їхні 

структурно-текстурні та мінеральні особливості свідчать про стадію глибинно-

го катагенезу. На контакті з виверженими утвореннями вони інтенсивно перет-

ворені метасоматичними процесами (метагенез, початковий метаморфізм). У 

зв‘язку з глибокими змінами порід значно метаморфізована і органічна речови-

на, яка не вилучається органічними розчинниками. Рухомі бітумоїди, ймовірно, 

емігрували раніше за простяганням у пористі горизонти кластогенних товщ, а 

також у вищезалеглі утворення.  

Альб-сеноманська вуглецево-глиниста формація Каркінітсько-

Північнокримського прогину. Чорносланцеві утворення альб-сеноману мають 

ознаки формування в анаеробних умовах, про що свідчить підвищений вміст 

РОР, видова обмеженість бентосу, тонка шаруватість, значна кількість біоген-

ного кремнезему.  

У Північнокримському і Індоло-Кубанському прогинах вміст Сорг. у відк-

ладах нижньої крейди складає в середньому близько 0,8 % і досягає в альбских 

відкладах значень 1,9 %. Кероген II і III типів, градація катагенезу – МК1–МК3. 

Потенціал цих відкладів міг реалізуватися у найглибших частинах Північнок-

римського прогину та у західній частині Індоло-Кубанського прогину [Нетра-

диційні…, 2014
8
]. 

Сучасні температури у відкладах альбу в межах північно-західного шельфу 

Чорного моря відповідають умовам головної зони нафтоутворення. Виключен-

ням є район Каламітського виступу (св. Іллічівська-2) і, певною мірою, Крайо-

вого ступеня (св. Десантна-1), де температури є нижчими від необхідних для 

початку генерації ВВ. У цілому можна припускати, що там, де потужність кай-

нозойських порід становить не менше ніж 2,5 км, температурні умови відпові-

дають верхній частині зони нафтогенерації. У цьому випадку можна прогнозу-

вати, що у найбільш глибоких частинах Північнокримського та Індоло-

Кубанського прогинів ці відклади прогріті до температур 150° і вище. 

Отже, у Північнокримському і Індоло-Кубанському прогинах генетичний 

тип керогену (II і III) і стадія катагенезу (МК1–МК3) є сприятливими для гене-

рації рідких вуглеводнів, проте низький вміст Сорг., що не перевищує 1,9 % (се-

редній 0,8 %) не дозволяє розглядати ці відклади як перспективні для пошуків 

сланцевої нафти. Певні перспективи можна пов‘язувати лише із північним кри-

лом Індоло-Кубанського прогину і прилеглим Єйсько-Березанським підняттям, 

де альбські відклади розглядаються як нафтогенеруючі (рис. 11.13). Крім того 

перспективними можна вважати деякі локальні прогини у північній частині 
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Азовського моря і північно-західний шельф Чорного моря. Втім, з огляду на 

недостатню кількість даних щодо вмісту і розподілу Сорг., необхідні подальші 

детальні дослідження для можливого виявлення ділянок, перспективних для 

пошуків сланцевої нафти.  

 

 
 

Рис. 11.13. Перспективні ділянки нижньокрейдового комплексу Рівнинного Криму [Не-

традиційні…, 2014
8
] 

1 – ізогіпси підошви нижньокрейдових відкладів (за матеріалами буріння та сейсморозвідки), 

2 – тектонічні порушення, 3 – ізогіпси товщини середньо-верхньоаптських відкладів, 4 – све-

рдловини, 5 – території, перспективні на сланцевий газ 

 

Олігоцен-міоценова вуглецево-глиниста формація Рівнинного Криму і 

шельфу Чорного і Азовського морів (майкопська серія). Майкопська серія роз-

глядається як основна нафтогазоматеринська товща кайнозойського розрізу 

Причорноморсько-Північнокавказької газонафтоносної провінції. В результаті 

проведених досліджень встановлено високий вміст Сорг. (2,26–16,70 %) в поро-

дах майкопської серії, однак, вони, як правило, є термально незрілими і не мо-

жуть розглядатися як перспективні для пошуків сланцевої нафти. Rо коливаєть-

ся від 0,42 до 0,60, в поодиноких випадках сягаючи 0,84–1,64 (св. Голіцинська-

1, 9), що свідчить о сприятливих термальних умовах на нижніх горизонтах роз-

повсюдження майкопських відкладів і об їх можливому нафтогенераційному 

потенціалі. Це підтверджується аналізом компонентного складу газів зі сверд-

ловин Голіцина-1, Архангельська-21, Джанкойська-1, Північно-Казантипська-3, 

Субботина-1. Тут на значних глибинах розвинені середньо- і висококогазона-

сичені породи, із середнім коефіцієнтом відновності, із суттєвими домішками 

гомологів, дещо збагачені сірководнем, що вказує на їх перспективність щодо 

газонафтовмісності, незважаючи на їх термічну незрілість. Це протиріччя може 
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бути слідством міграції газонафтових компонентів із нижніх горизонтів товщі в 

вище залягаючи горизонти. Таким чином, на глибинах понад 2000 м відклади 

майкопської серії, при підтвердженні значних об‘ємів порід, збагачених ОР, 

можуть розглядатися як перспективні для пошуків сланцевої нафти.  
 

11.5. Прогнозна оцінка ресурсів метану вугільних пластів Донбасу  

 

Вуглевмісні товщі Донбасу представляють газопошуковий інтерес по вугі-

льних пластах, малопроникних пісковиках і сланцях міжвугільної товщі, а також 

по вільному газу. За щільністю ресурсів (до 0,5 млрд м
3
/км

2
) та щорічним про-

гнозним видобутком (до 2–3 млрд м
3
) Донбас належить до перспективних регіо-

нів [Нетрадиційні…, 2013
7
, 2014

8
]. Оптимальними для метану вугільних пластів 

є глибини до 1200 м, тоді як для глибин понад 1200 м на перше місце виходять 

малопроникні пісковики та сланці. По перспективним площам проведені підра-

хунки геологічних запасів:  

Петриківсько-Новомосковська площа (720 км
2
). Сумарна щільність запа-

сів – 60,14 млн м
3
/км

2
, запаси – 43,3 млрд м

3
.   

Павлоградсько-Петропавлівська площа (1193 км
2
). Щільність геологіч-

них запасів газу вугільних пластів – 62,0 млн м
3
/км

2
, запаси – 53,42 млрд м

3
. 

Щільність геологічних запасів газу в пісковиках 40,0 млн м
3
/км

2
, запаси – 

34,46 млрд м
3
. Сумарні геологічні запаси газу – 87,88 млрд м

3
, видобувні запаси 

– 21,2 млрд м
3
, їх щільність 24,6 млн м

3
/км

2
.  

Нікольсько-Райська площа (1116 км
2
). Щільність геологічних запасів газу 

вугільних робочих пластів – 156,14 млн м
3
/км

2
, неробочих вугільних пластів – 

207,67 млн м
3
/км

2
, вуглевмісних порід – 91,0 млн м

3
/км

2
; сумарна щільність – 

454,81 млн м
3
/км

2
. Геологічні запаси відповідно дорівнюють 174,2 млрд м

3
, 

231,7 млрд м
3
 та 101,56 млрд м

3
. Сумарні геологічні запаси площі – 

507,46 млрд м
3
, сумарні видобувні запаси – 122,3 млрд м

3
, їх щільність 

109,6 млн м
3
/км

2
.    

Красногорівсько-Авдіївська площа (1040 км
2
). Щільність геологічних запа-

сів газу вугільних робочих пластів – 75,1 млн м
3
/км

2
, неробочих вугільних пла-

стів –143,4 млн м
3
/км

2
, вуглевмісних порід – 54,6 млн м

3
/км

2
, сумарна щільність 

– 273,1 млн м
3
/км

2
. Геологічні запаси відповідно дорівнюють 8,7 млрд м

3
, 

16,3 млрд м
3
, 6,3 млрд м

3
, сумарні запаси – 31,3 млрд м

3
. Сумарні видобувні за-

паси – 7,4 млрд м
3
, при щільності 65,8 млн м

3
/км

2
.  

Слов’янківсько-Вугледарська площа (1561 км
2
). Щільність геологічних 

запасів у вугільних пластах – 248,1 млн м
3
/км

2
, в пісковиках міжвугільної товщі 

– 62,0 млн м
3
/км

2
, сумарна щільність площі – 310,1 млн м

3
/км

2
. Геологічні запа-

си відповідно дорівнюють 387,2 млрд м
3
, 96,8 млрд м

3
, 484,0 млрд м

3
. Сумарні 

видобувні запаси – 116,6 млрд м
3
, їх щільність 74,7 млн м

3
/км

2
.  

Гірська Глибока площа (87,5 км
2
). Сумарна щільність видобувних запасів 

ВВ площі – 38,9 млн м
3
/км

2
,
 
в робочих пластах вугілля – 26,0 млн м

3
/км

2
, у су-

путніх пластах – 11,6 млн м
3
/км

2
; у вмісних породах – 1,3 млн м

3
/км

2
. Сумарна 

щільність – 163 млн м
3
/км

2
, сумарні запаси – 14,25 млрд м

3
. Видобувні запаси 

ВВ у вугільній товщі – 3,4 млрд м
3
.   
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Алмазна площа (102,5 км
2
); поділяється на дві частини:  

 ділянка Міронівська Глибока (29 км
2
) – загальна щільність 305,5 млн м

3
/км

2
, запаси 

8,86 млрд м
3
. 

 Санжарівсько-Боржиківська ділянка (73,5 км
2
). Загальна щільність видобувних запа-

сів ВВ – 241,1 млн м
3
/км

2
, у тому числі: в робочих пластах вугілля – 25,9 млн м

3
/км

2
, у 

супутніх пластах – 26,2 млн м
3
/км

2
, у вмісних породах – 3,3 млн м

3
/км

2
. Загальні запа-

си – 17,72 млрд м
3
, видобувні запаси метану з вугільної товщі – 4,1 млрд м

3
.  

Лугансько-Краснодонська площа (358 км
2
). Поділяється на три ділянки: 

 ділянка № 7 (90,0 км
2
): щільність – 342 млн м

3
/км

2
, запаси – 30,76 млрд м

3
 ; 

 ділянка № 8 (217,5 км
2
): щільність 125 млн м

3
/км

2
, запаси 271 млрд м

3
; 

 ділянка № 9 (50,5 км
2
): щільність 131 млн м

3
/км

2
, запаси 6,6 млрд м

3
. 

Краснодонська Глибока площа (48 км
2
)

 
складається з двох зон:  

 Північна  (26 км
2
). Сумарна щільність видобувних запасів ВВ – 81 млн м

3
/км

2
; запаси – 

2,1 млрд м
3
, видобувні запаси метану з вугільної товщі – 1,0 млрд м

3
.   

 Південна (22 км
2
). Щільність геологічних запасів газу – 45  млн м

3
/км

2
, запаси – 1,0 

млрд м
3
. 

 

11.6. Організаційно-правова основа освоєння ресурсів вуглеводнів сланце-

вих товщ в Україні  

 

Розвиток видобутку нетрадиційних ресурсів вуглеводнів, насамперед сла-

нцевого газу, стримується рядом чинників, найважливіші з яких: необхідність 

значних інвестицій; відсутність законодавчих норм, які регулюють видобуток 

цього виду сировини; відсутність пільгового оподаткування [Нетрадиційні…, 

2014
8
].  

Пошуки, розвідка та видобуток газу і нафти сланцевих товщ вимагає за-

стосування сучасних технологій та відповідного обладнання, наявності фахових 

знань та досвіду. Видобуток газу з ущільнених порід вимагає інтенсифікації 

припливу, використання гідророзриву пластів (ГРП), буріння системи похилих і 

горизонтальних свердловин. 

Враховуючи наведене, загальнодержавною програмою розвитку МСБ 

України на період до 2030 р. передбачено комплекс організаційних, правових і 

науково-технічних заходів, спрямованих на видобуток газу сланцевих товщ, 

створення сприятливих умов для залучення до геологічного вивчення надр віт-

чизняних і зарубіжних інвестицій, а саме: 
 проведення фундаментальних і прикладних досліджень з основ наукового прогнозу-

вання та обґрунтування найбільш перспективних зон розвитку сланців з високим 

вмістом ОР, з якими пов‘язуються основні перспективи видобутку; 

 оцінка прогнозних і перспективних ресурсів; 

 розробка програми з техніко-економічним обґрунтуванням регіональних, пошуково-

розвідувальних і детальних ГРР з освоєння ресурсів сланцевого газу; 

 виявлення та підготовка найбільш перспективних об‘єктів для першочергового про-

ведення ГРР з метою відкриття родовищ сланцевого газу; 

 вивчення світового досвіду щодо проблем та технологій видобутку сланцевого газу; 

 реалізація пілотного проекту з пошуку, розвідки та видобутку сланцевого газу. 

Враховуючи існуючу в Україні етапність ГРР, оптимальним є проведення 

наступних етапів освоєння ресурсів газу сланцевих товщ: 
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А) Регіональний етап: 

1. Розробка державної цільової програми, конкретизація виробничих за-

вдань, вивчення світового досвіду і передових технологій та досліджень. 

2. Проведення науково-дослідних робіт, лабораторних досліджень керну, 

узагальнення та перегляд геолого-геофізичних матеріалів з метою: 
- уточнення перспектив наявності скупчень газу сланцевих товщ; 

- обґрунтування вибору стратиграфічних комплексів, перспективних на виявлення ре-

сурсів сланцевого газу і нафти, оцінка можливих екологічних ризиків; 

- виділення перспективних об‘єктів і їх підготовка до параметричного буріння 

- оцінка загальних ресурсів; 

3. Моніторинг традиційних ГРР на нафту і газ з метою: 
- апробації наявних і розробки нових (геолого-геофізичних, геохімічних, дистанцій-

них) способів прогнозування скупчень газу і нафти сланцевих товщ; 

- проведення пошуків, виявлення та дослідження у розрізі наявних свердловин скуп-

чень вуглеводнів в сланцевих товщах та ущільнених породах; 

- вибору продуктивних інтервалів в параметричних, пошукових і розвідувальних све-

рдловинах, інтенсифікація припливів, в тому числі за допомогою гідророзриву плас-

тів, дослідження в часі параметрів процесу дренування штучно створеної системи 

тріщин. 

Б) Пошуковий етап (за умови позитивних результатів регіонального): 
- виявлення та підготовка локальних перспективних об‘єктів до параметричного та 

пошукового буріння на скупчення газу та нафти в сланцевих товщах; 

- уточнення прогнозних техніко-економічних показників, оцінка геологічних запасів. 

В) Розвідувальний етап (за умови позитивних результатів пошукового): 
- апробація сучасних технологій горизонтального буріння, інтенсифікації припливів, в 

тому числі за допомогою широкомасштабного гідророзриву пластів, визначення па-

раметрів процесу дренування штучно створених (техногенних) резервуарів; 

- підготовка та перепідготовка персоналу до рівня, необхідного для  практичного 

освоєння сучасних зарубіжних технологій;  

- проведення дослідно-промислової розробки та уточнення величин мінімально та ма-

ксимально можливих значень дебітів та коефіцієнтів вилучення, визначення їх опти-

мальних значень (з точки зору рентабельності всього комплексу робіт); 

- визначення техніко-економічних показників та підрахунок видобувних запасів; 

- поглиблений екологічний моніторинг наслідків дослідно-промислової розробки.  

Надрокористування. Для ГРР з пошуків та розвідки нетрадиційних джерел 

вуглеводнів притаманний високий фінансовий ризик, пов‘язаний, передусім, з не-

стачею геологічних знань. ГРР носять витратний характер, оскільки від початку 

пошуків до початку продажу продукції і отримання першого прибутку проходить 

багато часу. З іншого боку, у разі відкриття високодебітного родовища вуглевод-

нів із значними запасами надрокористувач може отримати значний прибуток, не-

досяжний в інших сферах бізнесу. Тому ГРР на нетрадиційну вуглеводневу си-

ровину можливі тільки за умови залучення інвестицій.  

Інвестор при виборі об‘єктів і масштабів вкладення капіталу аналізує не 

тільки геологічні перспективи, але й особливості правового регулювання і дер-

жавного управління надрами, рівень оподаткування, вартість робочої сили, ная-

вність політичних ризиків, міру криміналізації суспільства, тощо. Тому компа-

нії, які бажають працювати в цьому ризикованому секторі геологорозвідки, за-

звичай стимулюють пільговим режимом надрокористування й оподаткування.  
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З метою підвищення ефективності надрокористування, доцільно розділити 

фонд надр України на дві категорії, підхід до державного управління якими має 

бути принципово різним 

Перша – території з розвіданими і оціненими запасами і прогнозними ре-

сурсами вуглеводнів класів 333 (категорія С3) та 334 (категорії Д1+Д2). У їх ви-

вчення були вкладені значні державні кошти, отримані позитивні результати, а 

тому передача їх в користування повинна відбуватися з компенсацією надроко-

ристувачем цих витрат. Головними завданнями держави при освоєнні таких те-

риторій є: компенсувати вже здійснені витрати на пошуки і розвідку родовищ, 

залучити інвестиції для довивчення перспективних об‘єктів та освоєння родо-

вищ, забезпечити раціональне використання ресурсного потенціалу способами 

регулювання, передбаченими чинним законодавством. 

Друга – території, вивчення яких обмежилося регіональною стадією, яка до 

цього часу не дала позитивних результатів. Через те говорити про компенсацію 

витрат на їх вивчення немає підстав. Завданням держави є залучення інвестицій 

на ГРР з використанням заохочувальних механізмів.  

Важливою проблемою є неврегульованість спільного освоєння надрокори-

стувачами традиційних і нетрадиційних джерел газу. Враховуючи підвищену 

міграційну здатність газів, може відбуватися дренування запасів і ресурсів (рис. 

11.14–11.17). Запобігання виникненню небажаних ситуацій потребує, окрім уз-

годження дій надрокористувачів за допомогою договорів про спільну діяль-

ність, встановлення на законодавчому рівні спеціальних екологічних, дозвіль-

них і технологічних бар‘єрів. Під бар‘єрами розуміються поверхні уявного ци-

ліндру певного радіусу, вісі яких співпадають з віссю свердловин в інтервалі 

глибин ГРП, об‘єм якого не належить утворенням, де знаходиться вода, що 

придатна до споживання (екологічний); які знаходяться в межах  іншого спец-

дозволу (дозвільний); де знаходяться видобувні запаси вуглеводнів класів 121 

(категорія С1) і 122 (категорія С2) (технологічний). 

Нормативно-правове забезпечення. У різних країнах існує різний ліцен-

зійний порядок надрокористування. Так, у Великій Британії ліцензія на надро-

користування має форму договору, в якому поряд із загальними екологічними і 

технологічними вимогами та стандартами техніки безпеки фіксуються основні 

економічні умови користування надрами. В більшості країн Європи ліцензійна 

система майже не отримала поширення, тут переважають договірні форми вза-

ємовідносин держави і користувача, в основному, концесійні, які однаково за-

хищати інтереси як держави, так і концесіонерів. 

В США і Канаді існує договірний і орендний порядок надрокористування. 

У США право приватної власності на землю автоматично дає право на розвід-

ку, розробку та видобуток корисних копалин (mineral interest). Землевласник 

може здати землю в оренду інвестору з наданням права ведення відповідних 

робіт або продати це право, або зовсім продати землю. 

Залучення інвестицій у пошуки та розвідку покладів нетрадиційної вуглево-

дневої сировини неможливе без вдосконалення існуючих нормативно-правових 

актів (Кодексу України про надра та ін.), розробки методики розрахунків почат-
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кової ціни продажу спеціальних дозволів на користування надрами, оцінки нега-

тивних екологічних і соціальних наслідків надрокористування. Надрокористувач 

має право на отримання певних преференцій за ризик. Крім того, дозвільний 

спосіб правового регулювання (суб‘єкт має право здійснювати тільки ті дії, які 

дозволені) необхідно замінити на загально дозвільний (суб‘єкт має право здійс-

нювати будь-які дії, за винятком заборонених чинним законодавством). Потріб-

на розробка нових і коригування ряду існуючих  нормативних документів Укра-

їни, зокрема: 

 

  
 

Рис. 11.14. Схема роздільного освоєння 

надр різними надрокористувачами 

 

Рис. 11.15. Схема спільного освоєння надр 

різними надрокористувачами 
 

  
 

Рис. 11.16. Оптимальна схема спільного вико-

ристання надр різними надрокористувачами 

 

Рис. 11.17. Схема екологічно небезпеч-

ного видобутку газу сланцевих товщ 
 

- Кодекс України про надра; 

- Етапи і стадії ГРР на газ сланцевих товщ. Порядок проведення; 

- Методичні вказівки з оцінки прогнозних загальних ресурсів газу сланцевих товщ; 

- Методичні вказівки з оцінки загальних запасів газу сланцевих товщ; 

- Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами; 

- Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у корис-

тування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції; 

- Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування над-

рами. 

Залучення інвестицій. Інвестування в ГРР на паливно-енергетичні ресур-

си має високий рівень ризику. Тому важливим чинником при інвестуванні в 

ГРР на поклади сланцевого газу є прогноз економічної успішності проекту. Ця 
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величина виражається відношенням величини капітальних витрат на буріння до 

загального об‘єму інвестицій в пошуково-розвідувальне буріння.  

У всьому світі на виконання ГРР витрачаються чималі бюджетні кошти, а 

також власні кошти державних компаній. Наприклад, в США прямі бюджетні 

витрати за статтею ―Природні ресурси‖ складають понад $22 млрд, з яких май-

же 20 % припадає на інвестиції. З них 89 % складають кошти бюджетів штатів 

та місцевих бюджетів і лише 11 % – субсидії з федерального бюджету. По від-

ношенню до вартості продукції природоексплуатуючих галузей бюджетні ви-

трати складають 8 %, а доля статті ―Природні ресурси‖ в загальному об‘ємі ви-

трат названих вище бюджетів – 1,1 %. Окрім цього, з федерального бюджету 

США ще $26 млрд витрачається на природоохоронні цілі. 

Форми участі держави у фінансуванні ГРР на газ сланцевих товщ можуть 

бути різними: пряме фінансуванням за рахунок бюджетних коштів пільговий 

режим оподаткування, страхування ризиків і таке інше. Основні завдання дер-

жави – це створення оптимальних умов для залучення інвестицій, регуляція 

структури МСБ, організація ефективної системи надрокористування, вивчення і 

відтворення МСБ.  

Наприклад, у Канаді у 2005 р. загальний об‘єм фінансування ГРР в мінера-

льно-сировинному секторі економіки (без урахування нафти і газу) склав $1299 

млн, з якого на долю приватних великих (seniors) і малих (juniors) компаній 

припало $1191 млн, а на долю держави (федерального бюджету і бюджетів про-

вінцій) – $108 млн (8,3 %). Співвідношення долі держави і приватного бізнесу в 

об‘ємі фінансування ГРР склало приблизно 1:11.  

В Україні останні роки відбувається зменшення державної долі фінансу-

вання ГРР, спроба перекласти економічну відповідальність на фірми різних 

форм власності. Більш оптимальною є ситуація, коли доля участі держави у фі-

нансуванні ГРР має бути обернено пропорційна етапу їх виконання, інвести-

ційному клімату і гарантії повернення інвестором вкладених коштів, мірі адек-

ватності наявної інфраструктури та рівня геологічного вивчення надр. Тому до-

ля державної участі, у цілому, повинна знижуватися від більш ранніх до пізніших 

етапів освоєння ресурсів газу сланцевих товщ. На початковому етапі фінансова 

участь держави може досягати 90 %, на пошуковому – до 50 %, на розвідувально-

му – держава може брати участь тільки у виняткових випадках на об‘єктах, де ви-

добуток газу сланцевих товщ має стратегічне значення.  

Фінансування робіт з освоєння нетрадиційних ресурсів вуглеводнів мож-

ливе з чотирьох джерел: бюджет, власні засоби надрокористувача, банківській 

кредит, фондові ринки. Компанії, які працюють в цьому ризикованому секторі 

геологорозвідки, доцільно стимулювати особливим пільговим податковим ре-

жимом який може включати: 
- прийняття нульової ставки ввізного мита на устаткування і комплектуючі, які не ви-

робляються в Україні;  

- перехід до світової практики розрахунку роялті у відсотках від чистого виторгу від 

продажу сировини у межах країни, зі зміною його величини в залежності від коефі-

цієнту виснаження покладу, величини запасів та їх важкодоступності, продуктивнос-

ті свердловин; 
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- коригування в сторону зменшення величини роялті при застосуванні методів вто-

ринного, або третинного вилучення; 

- введення 10-річного періоду перенесення збитків, отриманих в процесі геологорозвідки, на 

майбутні періоди з метою зниження розміру податків, що стягуються з прибутку; 

- часткове або повне звільнення компаній від податку на прибуток. 

 

Інформаційний супровід полягає у наступному: 
 підготовка періодичних аналітичних звітів вітчизняними експертами у співпраці з міжна-

родними, у тому числі по темах: правовій, економічній, соціальній (у т.ч. по соціальних 

інвестиціях) і природоохоронній (екологічній), геологічній та технологічній; 

 постійний діалог за участю зацікавлених сторін у формі круглих столів і зборів груп фа-

хівців по ключових проблемах та виробленню альтернативних рішень для майбутніх 

проектів, формування рекомендацій по поліпшенню довгострокової стабільності інвес-

тицій в контексті стійкого розвитку паливно-енергетичного комплексу країни. 

 поширення в суспільстві через ЗМІ інформації, що поглиблено розкриває суспільно-

економічні аспекти та динаміку процесу ГРР та видобутку газу сланцевих товщ і 

окремих його етапів, а також отримані результати (позитивні та негативні).   

Первинна та узагальнена геологічна інформація, отримана користувачем 

надр у результаті геологічного вивчення за кошти державного бюджету, повин-

на відноситись до державної власності, зберігатись у державних фондах та на-

даватися будь-яким юридичним або фізичним особам на їх запит у встановле-

ному законодавством порядку. 

Надрокористувачі повинні надавати звіти про виконані ними види та обся-

ги ГРР, включаючи первинний матеріал, до державних фондів. Ці дані повинні 

потрапляти у відкритий доступ після закінчення комерційного періоду викори-

стання інформації, який не може бути більше трьох років.  

Первинна геологічна інформація про надра, отримана за рахунок коштів ін-

вестора (користувача надр) надається будь-яким юридичним або фізичним осо-

бам на їх запит за умовами, визначені договором про користування, який укладе-

но між власником такої інформації та зазначеними особами, а узагальнена геоло-

гічна інформація може передаватися до Державного інформаційного геологічно-

го фонду України і зберігатись на умовах, що визначені договором про зберіган-

ня, який укладено між власником такої інформації та Фондом. 

 

11.7. Першочергові напрямки подальших геологорозвідувальних робіт  

 

До перспективних стратиграфічних комплексів в Східному, Західному і 

Південному НГР України відносяться (рис. 11.18, 11.19):  
 Східний регіон: верньодевонський; нижньокам‗яновугільний; середньо-

кам‗яновугільний; верхньокам‗яновугільний; 

 Західний регіон: кембрійський; силурійський; олігоцен-міоценовий;  

 Південний регіон: силурійський, нижньодевонський; верхньодевонський нижньо-

кам‗яновугільний; верхньоюрський; апт-альбський; олігоцен-міоценовий. 
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Рис. 11.18. Основні стратиграфічні рівні розповсюдження порід перспективних для по-

шуку нетрадиційних вуглеводнів в Східному НГР [Нетрадиційні…, 2014
8
] 
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Рис. 11.19. Основні стратиграфічні рівні розповсюдження порід, перспективних для 

пошуку нетрадиційних ВВ у Південному та Західному НГР [Нетрадиційні…, 2014
8
] 

 

Східний регіон. Першочерговими об‘єктами для пошуків сланцевого газу 

в Східному НГР є ряд перспективних зон, де рекомендується проведення сейс-

мічних 3D, геофізичних, геохімічних, гравіметричних і бурових робіт (рис. 

11.20) [Нетрадиційні…, 2014
8
]: 

 Західно-Михайлівсько-Південно-Близнюківська – площа 3000 км
2
, ресурси сланце-

вого газу нижньокам‘яновугільних глинистих відкладів – 1758 млрд м
3
; 

 Червонодонецько-Дробишівська – площа 1700 км
2
, ресурси сланцевого газу серед-

ньокам‘яновугільних глинистих відкладів – 1050 млрд м
3
;  
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 Артемівська – площа  320 км
2
, ресурси сланцевого газу верхньо- та середньо-

кам‘яновугільних глинистих відкладів – 258 млрд м
3
; 

 Борківсько-Великозагорівська – площа 1300 км
2
, ресурси сланцевого газу девонсь-

ких глинистих відкладів – 523 млрд м
3
. 

Крім цього виділені інші перспективні зони (Зачепилівсько-Ливенська, 

Окопівська, Миргородсько-Ливенська, Римарівсько-Більська, Веселівсько-

Новомечибилівська, Мелихівсько-Шебелинська), але їх параметри є гіршими, 

тому вони розглядаються як другочергові об‘єкти.  

Найбільш перспективними на пошуки газу в ущільнених породах в Східно-

му НГР є такі зони (рис. 11.21): 
 Колайдинцівська (D) – 40 млрд м

3
, щільність ресурсів 500 млн м

3
/км

2
; 

 Боярсько-Шедіївська (D) –  100 млрд м
3
, щільність ресурсів 454 млн м

3
/км

2
; 

 Солохівсько-Опішнянська (C1) – 310 млрд м
3
, щільність ресурсів 360 млн м

3
/км

2
; 

 Катеринівсько-Близнюківська (C1) – 290 млрд м
3
, щільність ресурсів 274 млн м

3
/км

2
; 

 Веселівська (C2) - 220 млрд м
3
, щільність ресурсів 524 млн м

3
/км

2
; 

 Співаківсько-Артемівська (C2) – 1510 млрд м
3
, щільність ресурсів 632 млн м

3
/км

2
; 

 Кальміус-Торецька (C2) – 300 млрд м
3
, щільність ресурсів 588 млн м

3
/км

2
; 

 Святогірсько-Артемівська (C3) – 620 млрд м
3
, щільність ресурсів 530 млн м

3
/км

2
. 

 

 
 

Рис. 11.20. Карта напрямків проведення ГРР по пошуках скупчень нетрадиційного газу 

в сланцевих утвореннях Східного ГРП [Нетрадиційні…, 2014
8
] 

(високоперспективні зони: I – Західно-Михайлівсько-Південно-Близнюківська, II – Червоно-

донецько-Дробишівська, III –  Артемівська, IV – Борківсько-Великозагорівська) 
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Рис. 11.21. Карта напрямків проведення ГРР по пошуках скупчень нетрадиційного газу 

в ущільнених породах Східного НГР [Нетрадиційні…, 2014
8
] 

(високоперспективні зони: I – Колайдинцівська, II – Боярсько-Шедіївська, III – Солохівсько-

Опішнянська, IV – Катеринівсько-Близнюківська, V –  Веселівська, VI – Співаківсько-

Артемівська, VII – Святогірсько-Артемівська, VIII – Кальміус-Торецька)  
 

Локальні прогнозні дослідження проведені на наступних ділянках ДДЗ: 

Артемівська (перехідна зона між складчастим Донбасом і ДДЗ); Аннівська, Га-

шинівська, Євгеніївська, Підкам‘яна (північний борт ДДЗ); Куличихинська, 

Юліївська (північна прибортова зона); Західно-Шебелинська, Південно-

Коломацька, Західно-Вергунська (приосьова зона); Зачепилівська (південний 

борт). З цих структур як перспективні визначені Артемівська, Гашинівська, Єв-

геніївська і Зачепилівська, які рекомендуються до подальшого вивчення [Не-

традиційні…, 2014
8
]. Їх прогнозні ресурси наведені в табл. 11.3. 

 
Таблиця 11.3. Прогнозні ресурси перспективних площ ДДЗ, млрд м

3
 

Перс-

пекти-

вна 

площа 

Пло

ща, 

км
2
 

Перспе-

ктивний 

ком-

плекс 

Інтервал, м 

Сере-

дня 

тов-

щина 

Прогно-

зні ре-

сурси, 

млрд м
3
 

Всього 

ресур-

си, 

млрд м
3
 

Видо-

бувні 

ресурси 

(0,35) 

Арте-

мівська 

1000 C2m
3 

3600-3751 – 3710-3800 84 100,8 343,8 120,3 

C2m
2
 3821-3837 – 3880-4030 121,5 145,8 

C2m
1
 3988 – 4012 24 9,6 

C2b 3560-4149 – 3790-4165 73 87,6 

Євге- 500 C2m–C2b 992–1210 218 30,4 216,2 75,7 
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нівська C1s
2 

1852-2450 – 2196–3090 139 98,6 

C1s
1 

2520 – 2640 120 16,8 

C1v
2
 2370–2515 145 21,0 

C1v
1 

2600-3056 – 2690-3072 52 22,4 

pCm 3107–3200 193 27,0 

Зачепи-

лівська 

500 C1v–C1t 1590–1800 210 210,0 210,0 73,5 

Гаши-

нівська 

400 C1
3 

2625–2770 145 58,0 201,6 70,6 

C1
2 

2988–3185 197 78,8 

C1
1 

3290-3360 – 3365-3395 55 44,0 

D3fm 3548–3600 52 20,8 

Всього      971,6 340,1 

 

Найбільш вивченою є Євгенівська ділянка, на прикладі якої побудована 

модель будови сланцевогазових покладів. Як видно з рисунків, поклади сланце-

вого газу мають дуже складну форму, невитримані у розрізі та за простяганням. 

Детальні дослідження керну свердловин ділянки дозволяють стверджувати, що 

структура перспективних територій являє собою подібність «слоєного пирога», 

з неодноразовим повтором у розрізі продуктивних комплексів лінзоподібної 

форми, які можуть стоншуватися і виклинюватися по простяганню, з такими 

частинами розрізу, де вміст газу порівняно низький і не являє економічного ін-

тересу. Тобто, сланцевим газом в тій чи іншій мірі насичений весь розріз дево-

ну і карбону ДДЗ, це все є гігантський газоносний басейн, але різні його части-

ни, як і різні частини розрізу насичені газом в різному ступені. Для вивчення 

нетрадиційних ресурсів газу ділянки пропонується буріння параметричної све-

рдловини, проектний розріз якої показаний на рис. 11.22. 

 Крім описаних вище об‘єктів за даними попередніх досліджень надзви-

чайно привабливим виглядає район свердловини Ржавецька-1, де виділяється 

цілий ряд інтервалів, породи яких за своїми геохімічними показниками відпо-

відають таким порід відомих газоносних сланців світу (табл. 11.4). Розріз св. 

Ржавецька-1 за параметрами потенційно продуктивних горизонтів виглядає 

одним з найбільш привабливих з вивчених розрізів ДДЗ відносно сланцевої га-

зоносності. Тому рекомендується продовжити дослідження з метою обґрунту-

вання закладення пілотної свердловини на пошуки сланцевого газу в районі св. 

Ржавецька-1. 

 
Таблиця 10.4. Параметри потенційно продуктивних горизонтів св. Ржавецька-1 

Вік Інтервал, м Товщина, м Склад ТОС, % Сорг., % Пористість % 

C1s 3204–3216  12 Аргіліти 2,72 4,42 2,8 

― 3280–3288 8 Аргіліти 3,14 5,26 1,3 

― 3358–3360 2 Аргіліти 3,73 6,01 0,6 

― 3595,0–3606,5 11,5 Аргіліти 4,26–5,49 4,49–7,27 3,4–4,5 

C1v2 3883–3894,2 11,2 Аргіліти 3,68 5,63 1,1 
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Рис. 11.22. Модель будови сланцевогазових покладів Євгеніївської ділянки 

1 – кайнозой; 2 – крейда; 3 – тріас; 4 – верхній карбон; 5–6 – середній карбон, московський 

(5) і башкирський (6) яруси; 7–10 – нижній карбон, верхньо- (7) і нижньосерпухівський (8), 

верхньо- (9) і нижньовізейських (10) під‘яруси; 11 – докембрій; 12 – сланцевогазові поклади; 

13 – зони розущільнення в породах фундаменту, сприятливі для накопичення газу; 14 – свер-

дловини в площині розрізу (а), їх проекції (б); 15 – в чисельнику – вміст Сорг., в знаменнику – 

значення відбивної здатності вітриніту; 16 – проектна свердловина 

 

Західний регіон. В силурійських відкладах Волино-Подільської плити ви-

діляється 4 перспективні ділянки, які пропонуються для подальшого вивчення, 

їх сумарні прогнозні ресурси становлять 1580 млрд м
3 
[Нетрадиційні…, 2014

8
]: 

• Рава-Руська – 490 млрд м
3
; 

• Белзька – 200 млрд м
3
; 

• Східно-Ліщинська – 320 млрд м
3
;  

• Давидівська – 570 млрд м
3
; 

В зоні Кросно і Скибовій зоні Складчастих Карпат виділено 6 структур, 

складених ущільненими колекторами олігоцену і палеоцен-еоцену (пісковики, 

алевроліти, аргіліти), перспективних на виявлення покладів газу нетрадиційно-

го типу. Де пропонується подальше проведення ГРР. Попередньо оцінені про-

гнозні ресурси цих структур складають:   
• структура Тихого – 5 млрд м

3
; 

• структура Боберка – 1 млрд м
3
; 

• структура Максимець-Бистриця – 4 млрд м
3
; 

• структура Лазещина – 10 млрд м
3
; 

• структура Брустуранка – 2 млрд м
3
; 

• структура Яновець – 2 млрд м
3
; 

Крім того на Вигодській ділянці у піднасуві Карпат прогнозується дві пер-

спективних структури з прогнозними ресурсами нафти: 
 структура Петровецька – 3871,4 тис. т; 

 структура Таталівська – 3981,6 тис. т. 
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Південний регіон. Щодо перспектив нафтоносності відкладів Південного 

регіону встановлено, що породи майкопської серії в інтервалі глибин до 2–3 

тис. м, як правило, є термально незрілими і не можуть розглядатися в якості пе-

рспективного об‘єкту для пошуків сланцевої нафти. У той же час на глибинах 

понад 2–3 тис. м (де, як вважається, розміщена головна зона нафтоутворення) 

ступень термальної зрілості порід зростає і за умови збагаченості органічної ре-

човиною вони можуть розглядатися як перспективні об‘єкти для пошуків слан-

цевої нафти. До перспективних стратиграфічних комплексів Південного НГР 

можуть належати нижньодевонський, нижньокам‘яновугільний і юрський ком-

плекси Переддобрудзького прогину, альб-сеноманський комплекс Рівнинного 

Криму. Але вони не вивчалися з точки зору нетрадиційних покладів вуглевод-

нів, тому їх вивчення є нагальним завданням майбутніх досліджень.  

Сланцева нафта. Оцінені перспективи промислової нафтоносності слан-

цевих (флішових) формацій України. В Східному НГР в північно-західній час-

тині ДДЗ виділяється ряд площ, перспективних на поклади сланцевої нафти, з 

яких найперспективнішими є [Нетрадиційні…, 2014
8
]: 

 візейська товща чорних вуглефікованих аргілітів Ніжинської площі (осьова зона), яка 

на глибині 4268–4309 м розкрита св. Артюхівська-13; товщиною 41 м, Сорг. – 6,13–

7,77 %, Rо – 0,95–1,70, пористість – 0,7–2,2 %; 

 серпуховська товща аргілітів Хорольської площі (північний борт-північна приборто-

ва зона), яка на глибині 2885–3068 м розкрита св. Афанасієвська-5, 11; товщиною від 

42 до 183 м, вміст Сорг. – 2,99–3,54 %, Rо – 1,00–1,08, пористість – 8,0–8,2 %; 

 візейська товща аргілітів Хорольської площі (північний борт-північна прибортова 

зона), яка на глибині 2636–3376 м розкрита св. Хорольська-398, Афанасієвська-5, 10, 

товщиною 42-115 м, Сорг.
.
 – 3,95–5,53 %, Rо – 1,03–1,74, пористістю – 10,5 %; 

 фаменська товща аргілітів Кінашівської площі (північна прибортова зона), яка на 

глибині 2102–3019 м розкрита свердловинами Борзнянська-303, Кінашівська-6, Уш-

нянська-1, Борківська-15, товщиною 23-124 м, Сорг. – 1,15–4,43 %, Rо – 1,07, порис-

тість – 3,2–8,9 % 

Загальні ресурси сланцевої нафти Східного НГР за аналогією з формацією 

Баккен попередньо оцінюються в 2–2,5 млрд бар. (280–350 млн т).  

В Західному регіоні отримання сланцевої нафти можливо здійснити, в пе-

ршу чергу, на родовищах Передкарпатського прогину, де нафтогазоносними є 

пісковики менілітової світи. За відповідними технологіями пропонується ви-

пробувати товщі чорних аргілітів, досліджувати ці товщі і вводити їх в розроб-

ку. Наявна на відомих родовищах інфраструктура, наявні детальні дані про бу-

дову родовищ при мінімальних затратах можуть дати значний приріст видобут-

ку нафти. 

Метан вугільних родовищ. В межах Донбасу визначені наступні перспе-

ктивні площі для подальшого вивчення і можливого видобутку метану вугіль-

них товщ [Нетрадиційні…, 2014
8
]: 

 Петриківсько-Новомосковська (720 км
2
), сумарні геологічні запаси – 43,3 млрд м

3
; 

 Павлоградсько-Петропавлівська (1193 км
2
), сумарні геологічні запаси – 87,88 млрд 

м
3
, видобувні запаси до глибини підрахунку 1500 м – 21,2 млрд м

3
; 

 Нікольсько-Райська (1116 км
2
), сумарні геологічні запаси – 507,46 млрд м

3
, видобув-

ні запаси до глибини 1800 м – 122,3 млрд м
3
; 
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 Красногорівсько-Авдіївська (1040 км
2
), сумарні геологічні запаси – 31,3 млрд м

3
, ви-

добувні запаси до глибини 1800 м – 7,4 млрд м
3
; 

 Слов‘янківсько-Вугледарська (1561 км
2
) сумарні геологічні запаси – 387,2 млрд м

3
, 

видобувні запаси – 116,6 млрд м
3
; 

 Гірська Глибока (87,5 км
2
), видобувні запаси у вугільній товщі – сумарні запаси – 

14,25 млрд м
3
, видобувні запаси у вугільній товщі – 3,4 млрд м

3
; 

 Алмазна (102,5 км
2
), сумарні геологічні запаси – 26,58 млрд м

3
; 

 Лугансько-Краснодонська (307,5 км
2
), сумарні геологічні запаси – 308,36 млрд м

3
; 

 Краснодонська Глибока (48 км
2
), сумарні геологічні запаси – 3,1 млрд м

3
. 

Організаційні заходи. Для швидкої реалізації «проблеми газу метану» в 

Україні доцільно [Нетрадиційні…, 2014
8
]: 

 сформувати  виважену  державну політику у сфері надрокористування, визначивши 

єдиним замовником держзамовлення з приростів запасів нафти і газу, розпорядни-

ком коштів державного бюджету на нафту і газ та уповноваженим  центральним ор-

ганом у сфері надрокористування нафтогазоносними надрами Міненерговугілля; 

 розробити та затвердити Положення про надання спеціальних дозволів на користу-

вання надрами та Положення про проведення аукціонів на отримання спеціальних 

дозволів на користування надрами, які би чітко визначали прозорі правила гри на 

ринку надрокористування  в Україні на довгий період; 

 переглянути  виконання  ліцензійних умов надрокористувачами на газ метан та вжи-

ти  заходів щодо виконання ліцензійних умов надрокористувачами по освоєнню ре-

сурсів метану; 

 розробити та затвердити  Концепцію та Державну програму «Газ метан України до 

2030 р.», об‘єднавши зусилля Міненерговугілля, Мінприроди, НАЕР та визначивши 

координатором і відповідальним Міненерговугілля; 

 в найближчі роки передбачити нарощування видобутку метану до 3–5 млрд м
3
/рік. 

Головними слід вважати два напрямки: 
 метан власне вугільних пластів як супутня корисна копалина; 

 метан вмісних порід як супутня корисна копалина. 

Реалізація цих двох напрямків потребує залучення західних технологій з 

впровадженням   гідророзривів пластів.  

Вбачаються наступні шляхи реалізації проблеми сланцевого газу в Україні. 

Продовжити науково-дослідні роботи з цієї проблематики, у тому числі: 
 розробка стратегії освоєння вуглеводневих ресурсів сланцевих товщ України, 

 вивчення геологічних передумов газоносності сланцевих відкладів України, 

 вивчення  перспектив газоносності ущільнених порід нафтогазоносних басейнів,  

 оцінка ресурсів сланцевого газу найбільш перспективних стратиграфічних  комплек-

сів  Східного, Західного та Південного НГР України, 

 формування програми регіональних ГРР по проблемі сланцевого газу, 

 підготовка пілотних проектів освоєння ресурсів нетрадиційних вуглеводнів. 

Проблема освоєння запасів та ресурсів ущільнених колекторів є пробле-

мою не стільки геологічною, як технологічно-економічною. Перспективи про-

мислової газоносності ущільнених колекторів зв‘язуються  в першу чергу у 

Східному регіоні з відкладами московського та башкирського ярусів середнього 

карбону південно-східної частини ДДЗ, кембрію Волино-Поділля, які залягають 

на глибинах до 4 км. Для вирішення проблеми промислової газоносності ущільне-

них колекторів необхідно впровадження сучасних технологій розкриття, випробо-
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вування, інтенсифікації (в першу чергу використання серій потужних гідророзри-

вів), та розробки. 

Науково-методичний супровід реалізації програми. Необхідною перед-

умовою успішної реалізації Державної програми освоєння нетрадиційних вуг-

леводневих ресурсів є створення комплексної системи науково-методичного 

забезпечення виконання її основних положень та заходів. При цьому повинні 

бути вирішені наступні задачі: 
 отримання та систематизація  достовірних даних про перспективи нафтогазоносності 

нетрадиційних джерел в Україні; 

 використання сучасних досягнень науки і техніки на всіх стадіях освоєння родовищ 

нафти і газу від пошуку, розвідки покладів, через їх розробку  до підготовки та облі-

ку продукції, що поставляється споживачу; 

 моніторинг охорони надр та навколишнього природного середовища; 

 прогнозування економічних та соціальних наслідків розвитку видобувного виробни-

цтва  в межах нафтогазоносних басейнів; 

 розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо поточного контролю та регу-

люванню виконання програми.  

Передбачається організація науково-методичного супроводу Програми по 

чотирьох основних напрямках: 

1. Фундаментальні геолого-тематичні та аналітичні дослідження нафтога-

зоносних басейнів України, основні задачі:  
• порівняльний аналіз перспектив нафтогазоносності нетрадиційних джерел осадових 

басейнів України з іншими  басейнами світу; 

• уточнення геологічної будови нафтогазоперспективних утворень а також  вивчення  

осадових комплексів в межах нафтогазоносних басейнів України;  

• визначення палеогеографічних умов накопичення осадів з побудовою літолого-

фаціальних моделей нафтогазоперспективних товщ на нетрадиційні вуглеводні;   

• створення петрофізичних моделей сланцевих, карбонатних і ущільнених порід-

колекторів та вдосконалення методики інтерпретації результатів ГДС для підвищен-

ня достовірності оцінки фільтраційно-ємнісних параметрів. 

2. Проектування та контроль виконання сейсморозвідувальних робіт, пошу-

ково-розвідувального буріння, геофізичних та гідродинамічних досліджень у 

свердловинах, що має на меті:   
• аналіз геолого-геофізичних матеріалів, наукове обґрунтування вибору першочерго-

вих об'єктів для постановки детальної сейсморозвідки, пошукового і розвідувального 

буріння, визначення обсягів перспективних ресурсів і розвіданих запасів у регіоні; 

• підвищення ефективності сейсморозвідувальних досліджень шляхом застосування 

сучасних програмно-апаратних комплексів та спеціальних обчислювальних техноло-

гій для обробки та інтерпретації матеріалів; 

• обґрунтування комплексу досліджень у свердловинах – обсягів і методів досліджен-

ня керну в лабораторних умовах, комплексної обробки та інтерпретації даних ГДС;  

• обґрунтування оптимального комплексу нафтогазопошукових досліджень;  

• контроль за виконанням ГРР; 

• детальна обробка та інтерпретація результатів сейсморозвідувальних робіт. 

3. Проектування та авторський нагляд за реалізацією пілотних та проектів до-

слідної та промислової розробки нетрадиційних родовищ вуглеводнів, завдання: 
• розробка концепції експлуатації родовищ нетрадиційних вуглеводнів на основі сві-

тового досвіду з використанням сучасних видобувних технологій; 
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• створення проектних технологічних документів на розробку родовищ нетрадиційних 

вуглеводнів, їх постійно діючих геолого-технологічних моделей; 

• впровадження технологій та інтенсифікація видобутку газу та нафти; 

• контроль та нагляд за реалізацією проектів. 

4. Аналіз і прогнозування економічних умов та  соціальних показників ро-

звитку видобувного виробництва . 

Пропозиції щодо створення державою сприятливих умов для реалізації 

проблеми нетрадиційних вуглеводнів [Нетрадиційні…, 2014
8
]:  

1. Розробити та подати до Кабінету Міністрів України «Стратегію освоєн-

ня нетрадиційних вуглеводневих ресурсів», яка буде регламентувати пріорите-

ти та порядок проведення ГРР і розробки родовищ нетрадиційних вуглеводнів в 

Україні, де визначити механізм особливого порядку оподаткування, рентних 

платежів, митного оформлення вантажів для забезпечення експлуатації техно-

логічних установок і споруд з розвідки і видобування вуглеводнів, інженерно-

геологічних та екологічних досліджень. 

2. Розробити і запровадити механізм надання пріоритетного права отри-

мання спеціальних дозволів на користування надрами українським профільним 

підприємствам України. 

3. Обмежити площею не більше 1000 км
2
 на суші та не більше 5000 км

2
 на 

морі ділянки надр, що можуть надаватись на умовах про розподіл продукції. 

4. Розробити та затвердити Кабінетом Міністрів України державну про-

граму «Нетрадиційні вуглеводні України до 2030 р.». 

5. Протягом дії Програми звільняти підприємства, що виконують роботи з 

освоєння нетрадиційних вуглеводнів, від сплати частини прибутку (доходу) до 

загального фонду Державного бюджету України у разі спрямування цих коштів 

на ГРР та облаштування родовищ; суми витрат, пов‘язаних з розвідкою та об-

лаштуванням родовищ  включати до складу валових витрат. 

6. Передбачити гнучку систему оподаткування підприємств, яка б стиму-

лювала впровадження новітніх інноваційних технологій та обладнання, що ви-

користовуються для підвищення ефективності проведення ГРР і розробки ро-

довищ вуглеводнів, у т.ч. підвищення їх нафтогазовіддачі. 

7. З метою стимулювання освоєння нетрадиційних вуглеводневих родовищ 

поновити дію Закону України „Про рентні платежі за нафту, природний газ і га-

зовий конденсат‖, якою звільняються від оподаткування рентними платежами 

обсяги нафти, природного газу, видобуті із родовищ нетрадиційних джерел за 

умови спрямування зазначених коштів  на освоєння вуглеводневих ресурсів. 

8. Пропонується внести зміни також до наступних законодавчих актів: 
 у Митному кодексі України закріпити, що переміщення через кордон України тех-

нологічних вантажів, призначених для забезпечення розвідки і видобування нетра-

диційних вуглеводнів, проводиться без оформлення вантажної митної декларації. 

 У Законі України „Про Єдиний митний тариф‖ доповнити перелік вантажів, що звільня-

ються від обкладення митом, технологічними вантажами, продовольством та іншим май-

ном, що переміщуються вітчизняними нафтогазовидобувними підприємствами через ко-

рдон України з метою утримання та експлуатації технологічних установок і споруд з роз-

відки і видобування нетрадиційних вуглеводневих ресурсів, проведення сейсморозвідува-

льних, інженерно-геологічних та екологічних досліджень на території України. 
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9. В залежності від того, на якому етапі геологічного вивчення або розробки 

знаходиться певний об‘єкт, перспективний на нетрадиційні нафту і газ, та врахо-

вуючи складність географічних та гірничо-геологічних умов, держава може вста-

новлювати пільги (податкові, митні та ін.) щодо освоєння такого об‘єкту шляхом 

запровадження у його межах спеціальної (вільної) економічної зони, тощо. 

 

Запитання та завдання для самоперевірки 
 

1. Які основні фактори локалізації нетрадиційних покладів вуглеводнів? 

2. Які основні критерії прогнозу нетрадиційних покладів вуглеводнів? 

3. Надайте характеристику головних родовищ сланцевого газу США. 

4. Обґрунтуйте оптимальну методику геологорозвідувальних робіт на поклади вуглеводнів 

в сланцевих товщах. 

5. Яка етапність геологорозвідувальних робіт на поклади вуглеводнів в сланцевих товщах? 

6. Яку роль має переінтерпретація матеріалів ГДС в дослідженнях нетрадиційних ресурсів 

вуглеводнів? 

7. У чому полягає суть методики Carbolog? 

8. Що включають аналітичні дослідження нетрадиційних покладів вуглеводнів? 

9. Які основні задачі досліджень при вивченні проблематики сланцевого газу? 

10. Наведіть основні положення методики кількісної оцінки ресурсів вуглеводнів сланцевих 

товщ. 

11. Які категорії ресурсів виділяються для традиційної вуглеводневої сировини? 

12. Охарактеризуйте об‘ємний метод підрахунку запасів вуглеводнів. 

13. Як виконується підрахунок вільного газу? 

14. Як визначається кількість сорбованого газу? 

15. Які додаткові параметри доцільно використовувати при оцінці ресурсів і запасів нетра-

диційних вуглеводнів? 

16. Чим визначається ймовірність наявності покладів вуглеводнів? 

17. Яке значення при оцінці ресурсів сланцевого газу мають технологічні фактори? 

18. Наведіть основні положення методики кількісної оцінки ресурсів метану вугільних пластів. 

19. Як здійснюється оцінка прогнозних ресурсів вільного газу вугільних товщ? 

20. Охарактеризуйте прийняту в Україні класифікацію запасів та ресурсів метану вугільних 

товщ. 

21. Як здійснюється оцінка ступеню дозрілості органічної речовини? 

22. Який склад газів газоносних сланцевих товщ Донбасу? 

23. Які ви знаєте перспективні товщі південно-східної частини ДДЗ? 

24. Чи існують ознаки промислової нафтоносності нетрадиційного типу в межах ДДЗ? 

25. Які перспективі комплекси щодо сланцевого газу відомі вам в Західному НГР? 

26. З чим пов‘язані перспективи газу щільних колекторів Західного НГР? 

27. Обґрунтуйте перспективність Південного НГР стосовно нетрадиційних джерел вуглеводнів. 

28. Надайте характеристику перспектив нижньодевонської вуглецево-глинистої формації 

Переддобрудзького прогину.  

29. Надайте характеристику перспектив тріас-юрської вуглецево-глинистої формації Гірсь-

кого і Рівнинного Криму (таврійська серія).  

30. Надайте характеристику перспектив альб-сеноманської вуглецево-глинистої формації 

Каркінітсько-Північнокримського прогину. 

31. Надайте характеристику перспектив олігоцен-міоценової вуглецево-глинистої формації 

Рівнинного Криму і шельфу Чорного і Азовського морів (майкопська серія). 

32. Наведіть перспективні площі Донбасу стосовно метану вугільних родовищ. 

33. Які організаційні умови необхідні для розвитку видобутку нетрадиційних ресурсів вуг-

леводнів в Україні? 
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34. Які завдання основних етапів освоєння ресурсів вуглеводнів нетрадиційного типу? 

35. Які особливості надрокористування під час видобутку сланцевого газу? 

36. У чому полягає нормативно-правове забезпечення видобутку нетрадиційних вуглеводнів? 

37. Що стримує залучення інвестицій в ГРР на нафту і газ сланцевих товщ? 

38. У чому полягає інформаційний супровід ГРР на нафту і газ сланцевих товщ? 

39. Які першочергові напрямки ГРР на нафту і газ сланцевих товщ України? 

40. Які першочергові об‘єкти для пошуків сланцевого газу в Східному НГР? 

41. Які першочергові об‘єкти для пошуків ущільненого газу в Східному НГР? 

42. Які першочергові об‘єкти для пошуків сланцевої нафти в Східному НГР? 

43. Які першочергові об‘єкти для пошуків сланцевого газу в Західному НГР? 

44. Які першочергові об‘єкти для пошуків сланцевого газу в Південному НГР? 

45. Які першочергові об‘єкти для пошуків метану вугільних родовищ в Донбасі? 

46. Які організаційні заходи треба здійснити для реалізації проблему видобутку газу-метану 

вугільних товщ в Україні? 

47. У чому полягає науково-методичний супровід реалізації програми освоєння нетрадицій-

них вуглеводневих ресурсів? 
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ВИСНОВКИ 
 

Зростаючий попит на природні нафту і газ і виснаження запасів традицій-

них родовищ зумовили значний інтерес до пошуків родовищ вуглеводнів нетра-

диційного типу у всьому світі і в Україні зокрема, оскільки проблема забезпе-

чення паливо-енергетичними ресурсами у нашій державі постає дуже гостро. 

Основні висновки багаторічних досліджень проблеми нетрадиційних ресурсів 

вуглеводнів в Україні зводяться до наступного [Нетрадиційні…, 2014
8
] 

1. Основними факторами локалізації  та критеріями прогнозу покладів вуг-

леводнів, пов‘язаних із сланцевими товщами є: 
• площа сланцевого басейну – тисячі км

2
; 

• глибина залягання продуктивних товщ – не більше 3–4 тис. м; 

• товщини сланцевих горизонтів – десятки, до сотень метрів, мінімальна товщина – 30 м; 

• умови утворення – переважно морські осадові породи, рідше озерні сланці; 

• вік вмісних порід – палеозойській, рідше мезозойський, дуже рідко кайнозойський; 

• особливості залягання – горизонтально залягаючи товщі, інколи – полого складчасті; 

• структурні особливості – наявність системи тріщинуватості; 

• літологічний склад – осадові алеврито-глинисті та глинисті породи (сланці, алевролі-

ти, аргіліти,); для ущільнених колекторів – алевроліти, пісковики; 

• мінералого-геохімічні особливості – підвищений вміст SiO2, піриту і різноманітних 

мікроелементів (Cu, Al, Cd, As, Pb, Hg, Co, Cr, Ni, V, Zn, U, Th, Rа
226

, Rа
228

, Rn); 

• ступень катагенезу (термічна зрілість порід) – середня, МК2–АК2 (Rо – 0,8–3,0); 

• вміст органічної речовини – високий, понад 1 %; 

• вміст органічного вуглецю – значна, понад 1 %; 

• загальна пористість і проникність – низькі, нижня межа пористості 0,5–1,0 %, про-

никності – 0,1 мД.  

• підвищена тріщинуватість порід, але помірна інтенсивність розривних порушень; 

• маловодність продуктивної товщі. 

2. Методика досліджень нетрадиційних ресурсів вуглеводнів повинна 

включати такі складові частини: 
• вивчення світового досвіду досліджень нафтогазоносних сланцевих порід; 

• аналіз матеріалів раніше проведених досліджень, включаючи буріння;  

• вивчення і опробування керну свердловин; 

• вивчення мінерального і петрографічного складу порід (опис шліфів і аншліфів); 

• петрофізичні дослідження порід (густина; пористість; проникність тощо);   

• вивчення вмісту та закономірностей розподілу ОР та інших компонентів; 

• вивчення ступеню термічної переробки порід (відбивна здатність вітриніту); 

• вивчення компонентного та ізотопного складу газів; 

• переінтерпретація матеріалів ГДС. 

3. Для підрахунку ресурсів нетрадиційного газу передбачені такі параметри: 
• площа газоносності;  

• ефективна та газонасичена товщини та об'єм газонасичених порід; 

• коефіцієнти відкритої пористості, тріщинуватості,  кавернозності,  газонасиченості; 

• початкові та поточні пластові тиски; 

• поправки на температуру і відхилення  від  закону Бойля-Маріотта; 

• середній вміст конденсату  в  газі;  

• коефіцієнт, що враховує мольну частку "сухого" газу. 

Додатковими показниками та коефіцієнтами можуть слугувати: 
• коефіцієнт заповнення пастки; 
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• коефіцієнт тріщинуватості; 

• показник  диференціації перспективних площ за складністю геологічної будови; 

• ризик / ймовірність підтвердження. 

4. Перспективними стратиграфічними комплексами нетрадиційних ресур-

сів вуглеводнів НГР в Україні є: в Східному НГР: верньодевонський, нижньо-

кам‘яновугільний, середньокам‘яновугільний, верхньокам‘яновугільний; в Захі-

дному регіоні: кембрійський, силурійський, олігоцен-міоценовий; в Південний 

регіон: силурійський, нижньодевонський, верхньодевонський, 

кам‘яновугільний, тріас-юрський, верхньоюрський, апт-альбський, олігоцен-

міоценовий. 

5. Перспективними площами на сланцевий газ в Східному НГР є Артемів-

ська, Гашинівська, Євгенівська і Зачепилівська. Продуктивні товщі на них 

представлені чорними сланцями, аргілітами та алевролітами з прошарками піс-

ковиків верхнього девону – нижнього карбону. Для цих площ попередньо оці-

нені прогнозні ресурси газу категорії Д2 в кількості (млрд м
3
): Артемівська – 

600; Гашинівська – 128; Євеніївська – 320; Зачепилівська – 210. 

6. В Східному НГР в північно-західній частині ДДЗ виділяється ряд площ і 

горизонтів, перспективних на виявлення покладів сланцевої нафти: 
 візейська товща чорних вуглефікованих аргілітів Ніжинської площі товщиною 41 м, 

вміст ОР – 4,23 %, Сорг. – 6,13–7,77 %, Rо – 0,95–1,70, пористість – 0,7–2,2 %; 

 серпуховська товща аргілітів з шарами алевролітів і пісковиків Хорольської площі 

товщиною 42–183 м, вміст Сорг. – 2,99–3,54 %, Rо – 1,00–1,08, пористість – 8,0–8,2 %; 

 візейська товща перешарування аргілітів і алевролітів з шарами пісковиків і вапняків 

Хорольської площі товщиною 42–115 м, Сорг. – 3,95–5,53 %, Rо – 1,03–1,74, 

пористість – 10,5 %; 

 фаменська товща аргілітів з прошарками алевролітів і пісковиків Кінашівської площі 

товщиною 23–124 м, Сорг. – 1,15–4,43 %, Rо – 1,07, пористість – 3,2–8,9 %. 

Загальні ресурси сланцевої нафти Східного НГР за аналогією з формацією 

Баккен Північної Америки оцінюються в 2–2,5 млрд бар. (280–350 млн т).  

7. Структура перспективних територій являє собою подібність «слоеного 

пирога», з неодноразовим повтором у розрізі продуктивних комплексів лінзо-

подібної форми, які можуть стоншуватися і виклинюватися по простяганню, з 

такими частинами розрізу, де вміст газу порівняно низький і не становить еко-

номічного інтересу. Тобто, сланцевим газом в тій чи іншій мірі насичений весь 

розріз девону і карбону ДДЗ, це все є гігантський газоносний басейн, але різні 

його частини, як і різні частини розрізу насичені газом в різному ступені. Тому 

питання наявності покладів сланцевого газу для ДДЗ має не стільки геологіч-

ний, скільки геолого-економічний характер. Головним завданням є визначення 

найперспективніших для розробки ділянки розрізу, де видобуток газу може бу-

ти найдоцільнішим (площа, товщина, геохімічні показники тощо).   

8. Дослідження температурної зрілості порід і численні виміри відбивної 

здатності вітриніту дозволяють визначені інтервали глибин, на яких збагачені 

органікою породи здатні генерувати: нафту – від 900 до 3100 м, жирний газ з 

конденсатом – від 2100 до 4000 м, сухий газ – від 2300 до 4000 м і глибше. 

9. В Західному НГР в силурійських відкладах Волино-Подільської плити 

виділяється 4 перспективні ділянки, сумарні прогнозні ресурси сланцевого газу 
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яких становлять 1580 млрд м
3
: Рава-Руська – 490 млрд м

3
; Белзька – 200 млрд 

м
3
; Східно-Ліщинська – 320 млрд м

3
; Давидівська – 570 млрд м

3
; 

В зоні Кросно і Скибовій зоні Складчастих Карпат виділено 6 структур, 

складених ущільненими колекторами олігоцену і палеоцен-еоцену (пісковики, 

алевроліти, аргіліти), перспективних на виявлення покладів газу нетрадиційно-

го типу, попередньо оцінені прогнозні ресурси для цих структур складають 

(млрд м
3
): Тихого – 5; Боберка – 1; Максимець-Бистриця – 4; Лазещина – 10; 

Брустуранка – 2; Яновець – 2. На Вигодській ділянці у піднасуві Карпат про-

гнозується дві перспективних структури з прогнозними ресурсами нафти: стру-

ктура Петровецька – 3871,4 тис. т; структура Таталівська – 3981,6 тис. т. 

10. При формуванні політики держави в сфері надрокористування при 

освоєнні ресурсів сланцевого газу необхідно враховувати: геологічні умови 

знаходження його скупчень, технологічні, економічні, екологічні аспекти, ре-

зультати освоєння ресурсів. Під час реалізації організаційних заходів з метою 

прискорення робіт з освоєння ресурсів сланцевого газу в Україні найголовні-

шим є етапність ГРР, специфіка надрокористування, залучення інвестицій, но-

рмативно-правове забезпечення, інформаційний супровід.  

11. Вугільні родовища Донбасу є комплексними газовугільними і предста-

вляють інтерес для видобутку супутнього газу метану із вугільних пластів, ма-

лопроникнених пісковиків і сланців між вугільної товщі. За різними оцінками 

прогнозні ресурси газу-метану вугільних родовищ Донбасу на глибинах від 500 

до 1800 м можуть сягати від 4–6 до 22 трлн м
3
, промислові – 11,9 трлн м

3
 (з них 

3,3 трлн м
3
 придатні для вилучення), а видобувні – 1 трлн м

3
.  

В межах Донбасу виділено 9 перспективних площ (Петриківсько-

Новомосковська, Павлоградсько-Петропавлівська, Нікольсько-Райська, Крас-

ногорівсько-Авдіївська, Слов‘янківсько-Вугледарська, Гірська Глибока, Алмаз-

на, Лугансько-Краснодонська, Краснодонська Глибока), сумарні геологічні за-

паси метану яких перевищують 1,5 трлн м
3
, а видобувні запаси газу-метану до 

глибини 1500–1800 м сягають 286 млрд м
3
. Рекомендується постановка першо-

чергових ГРР в межах 5 дослідно-промислових полігонів: Самарсько-

Гапіївського, Білицько-Краснолиманського, Жовтнево-Лідіївського, Санжарів-

сько-Боржиківського, Чапаївсько-Новоаннівського. 

12. Загальні прогнозні ресурси вуглеводнів нетрадиційного типу в межах 

України складають: 
Сланцевий газ: 

Східний НГР – 10–14 трлн м
3
 

Західний НГР – 1–4 трлн м
3
 

Південний НГР – 2–7 трлн м
3
 

Всього – 13–25 трлн м
3
  

Сланцева нафта: 

Східний НГР – 300–350 млн т 

Західний НГР – 50–100 млн т 

Південний НГР – 150–200 млн т 

Всього – 500–650 млн т 

Газ ущільнених порід-колекторів:  

Східний НГР – 3–8 млрд м
3
 

Західний НГР – 1–3 трлн м
3
 

Всього – 4–11 трлн м
3
 

Метан вугільних родовищ: 

Донецький вугільний басейн – 3,5 трлн м
3
 

Львівсько-Волинський вугільний басейн – 0,5 трлн м
3
 

Всього – 4 трлн м
3
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