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Таким чином, Український щит протягом палеозойського і мезозойського часу 
був надзвичайно активною тектонічною областю і протягом тривалого періоду слу-
жив основним джерелом знесення уламкового матеріалу [34]. Воронезький масив, 
навпаки, характеризується тривалішим зануренням і меншою амплітудою підняття.

В межах Дніпровсько-Донецького рифта по поверхні кристалічного фундамен-
ту чітко фіксуються зони парних крайових глибинних розломів із шовною зоною між 
розломо-парами, що відповідають прибортовим зонам по синеклізних горизонтах.

Прибортові, чи шовні зони крайових глибинних розломів складені порівняно 
невеликими за розмірами (400-500 км2) внутрішньорозломними  грабенами і муль-
дами, що ланцюжком простягнулися вздовж північного і південного бортів запади-
ни. Від осьової частини западини вони відокремлені прирозломними виступами 
кристалічного фундаменту (чи приосьовими зонами), а з боку бортів крайовими 
рифтовими глибинними скидами ПМ і БА глибинних розломів.

У південній прибортовій зоні по поверхні кристалічного фундаменту чітко фік-
суються: Малодівицька, Прилуцька, Леляківська, Богданівська, Вергунівська та інші 
мульди, а також Колайдинцівський грабен. Від осьової зони вони відокремлені Мо-
настирищенським, Ведільцівським, Гнідинцівсько-Леляківським, Гонцівсько-Чор-
нухинським, Ромоданівсько-Клюшниківським, Миргородським і Орельським при-
розломними виступами фундаменту (південна приосьова зона).

У північній прибортовій зоні відокремлюються Холмська, Дмитріївська, Синів-
ська, Шевченківська великі мульди і Грибоворудянський, Лісківський, Адамівський 
грабени. Їх супроводжують Ріпкінський, Брусилівсько-Кошелівський, Плісків-
сько-Лисогорівський, Артюхівський, Липоводолинський і Колонтаєвський прироз-
ломні виступи докембрійського фундаменту, за наявності яких досить чітко виді-
ляється північна приосьова зона. Безпосередньо до північного борту прилягають 
Гайворонсьский, Плужниківський, Миколаївський, Герасимівський, Берестівський 
та інші поперечні виступи фундаменту.

Глибина залягання кристалічного фундаменту в мульдах і грабенах досягає 
6-8 км, що на 2-3 км вище, ніж в приосьових зонах і в межах поперечних виступів.

Загалом, осадовий чохол прибортових зон характеризується досить велики-
ми товщинами, стратиграфічною повнотою і значною дислокованістю. На відміну 
від бортів западини, тут з’являються породи девону значної товщини, які пред-
ставлені соленосними, теригенними і ефузивними формаціями, розширюється 
також стратиграфічний діапазон кам’яновугільних відкладів за рахунок широко-
го розвитку турнейських, нижньовізейських, а також верхньовізейських утворень. 
Стрімко зростають товщини пермських і мезокайнозойських відкладів. Поряд із 
збільшенням товщини осадового розрізу підвищується і пористість пластів в окре-
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фічному інтервалі від девонських до серпуховських відкладів. Прогнозні типи пас-
ток — неантиклінальні, літологічно та стратиграфічно екрановані.

Рябухинсько-Північноголубівський нафтогазоносний район (НГР) розташо-
ваний в межах центральної частини північної прибортової зони ДДЗ.

За час проведення робіт в Рябухинсько-Північноголубівському НГР відкрито 9 
родовищ із покладами у відкладах від девону до середнього карбону. Поклади родо-
вищ вуглеводнів Рябухинсько-Північноголубівського НГР тектонічно екрановані і 
склепінні тектонічно екрановані,  пластові. Родовища від дрібних до середніх.

Ступінь розвіданості району 80%. Площа 3,8 тис. км2, нерозвідані видобувні ре-
сурси 209,2 млн. т у.п. [40].

За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів територія Рябухин-
сько-Північноголубівського НГР відноситься до ІV-II категорій (від 30 тис.т до 
200 тис.т ВВ на 1 км2). Глибина залягання фундаменту в районі змінюється від 
4000 м до 12000 м.

Потенційно продуктивними в досліджуваному районі є значна кількість гори-
зонтів в стратиграфічному інтервалі від порід девону до нижньопермських відкладів.

Машівсько-Шебелинський нафтогазоносний район (НГР) розташований в 
межах осьової зони ДДЗ. Глибина залягання фундаменту в районі змінюється від 
12000 м до 18500 м.

За час проведення робіт в Машівсько-Шебелинському НГР відкрито 23 родо-
вища, в т.ч. унікальні за запасами Шебелинське і Західно-Хрестищенське та круп-
не Єфремівське родовища. Стратиграфічно поклади ВВ приурочені до відкладів  
від серпухова до нижньої пермі включно. Поклади родовищ вуглеводнів Машів-
сько-Шебелинського НГР тектонічно екрановані і склепінні тектонічно екрановані, 
масивно-пластові і пластові.

Площа району — 7,3 тис. км2. Ступінь розвіданості 90%. Нерозвідані ресурси 
району оцінюються у 195,2 млн. т у.п. [6, 40].

За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів більша частина території 
Машівсько-Шебелинського НГР відноситься до VI-III категорій (від 10 тис.т до 
100 тис. т ВВ на 1 км2).

Потенційно продуктивними в досліджуваному районі є значна кількість гори-
зонтів в стратиграфічному інтервалі від візейських до нижньопермських відкладів. 

Відкриття в 2002 році крупного Кобзівського газоконденсатного родовища дало 
можливість провести переоцінку нерозвіданих видобувних ресурсів (С3+Д) і збіль-
шити їх на 21,3 млн. т у.п.

Руденківсько-Пролетарський нафтогазоносний район (НГР) розташований 
в межах південної прибортової зони ДДЗ. За щільністю нерозвіданих видобувних 
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На основі комплексного аналізу геолого-геофізичних і геолого-промислових даних по території Схід-
ного нафтогазоносного регіону України (Дніпровсько-Донецька западина), із урахуванням світового 
досвіду з освоєння газоносного потенціалу ущільнених порід, обґрунтовано основні критерії оцінки 
їх перспективності. Визначено найбільш перспективні стратиграфічні комплекси для пошуку газу 
в ущільнених породах. Встановлено закономірності просторового поширення ущільнених порід, 
перспективних у газоносному відношенні, визначені перспективні зони. Виконано кількісну оцінку 
ресурсів газу високоперспективних зон і визначено першочергові ділянки для проведення геолого-
розвідувальних робіт. Для фахівців науково-дослідних та виробничих підприємств і організацій па-
ливно-енергетичного комплексу, викладачів, аспірантів та студентів вищих учбових закладів нафтога-
зогеологічного напрямку, а також для вітчизняних та зарубіжних інвесторів.
На основе комплексного анализа геолого-геофизических и геолого-промысловых данных по террито-
рии Восточного нефтегазоносного региона Украины (Днепровско-Донецкая впадина), с учетом миро-
вого опыта по освоению газоносного потенциала уплотненных пород, обоснованы основные критерии 
оценки их перспективности. Определены наиболее перспективные стратиграфические комплексы для 
поиска газа в уплотненных породах. Установлены закономерности пространственного распростране-
ния уплотненных пород, перспективных в газоносном отношении, выделены перспективные зоны. 
Выполнена количественная оценка ресурсов газа высокоперспективных зон и определены первооче-
редные участки для проведения геологоразведочных работ. Для специалистов научно-исследователь-
ских и производственных предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса, препо-
давателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений нефтегазогеологического направления, 
а также для отечественных и зарубежных инвесторов.
Key criteria to evaluate tight gas rocks hydrocarbon potential for the East Ukraine petroleum province territory 
(corresponding to the Dnieper-Donets basin in general) is made upon an integrated analysis of geological, 
geophysical and field data taking into account up-to-date international practice for tight gas development. It 
was recognized most promising stratigraphic sequences favorable for tight gas accumulations. Regularities of 
prospective tight gas rocks spatial development are outlined. Quantitative estimation of gas resources in the 
promising zones is made and top priority exploration leads are established. The monograph is addressed to 
the broad audience of petroleum geology experts from research and industrial enterprises and organizations, 
to tutors, postgraduate and graduate students as well as domestic and foreign.
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грабену в напрямку до приосьової частини западини. Загальна товщина відкладів 
карбону може сягати (за даними сейсморозвідки) 10 км і більше. Відклади турне і 
нижнього візе практично не виходять за межі грабену, більш молоді відклади пере-
кривають і бортові частини западини. Літолого-фаціальний склад порід карбону, 
на відміну від відкладів девону, більш витриманий, зокрема окремі реперні вапняки 
простежуються від Донбасу до крайнього північного-заходу.

Відклади турнейського ярусу в східній частині ДДЗ представлені переважно 
морськими утвореннями, на північному заході регіону домінують континентальні 
утворення. Нижньотурнейські відклади на південному сході (особливо в південній 
прибортові зоні) представлені карбонатними відкладами значної товщини до (до 
300 м і більше). На північному заході западини вони представлені строкатоколірними 
піщано-глинистими товщами з прошарками темно-сірих аргілітів та «сухарних» глин. 
Верхньотурнейські відклади представлені перешаруванням вапняків та пісковиків на 
сході ДДЗ та строкатоколірними теригенними та глинисто-вугільними утвореннями 
на північному заході. Товщина верхньотурнейських відкладів може досягати 1000 м.

Візейські відклади (загальною товщиною від 100-150 м і менше на бортах за-
падини до 1900 м і більше в її приосьовій частині) поділяються на два під’яруси 
[10, 36]. В нижній частині відкладів нижнього візе [10] істотно переважають кар-
бонатні утворення, які на північному заході заміщуються вугленосними териген-
ними. Верхня частина під’ярусу повсюдно представлена карбонатною товщею 
(«нижньовізейська карбонатна плита») товщиною до 200-250 м. Верхньовізейські 
відклади складені перешаруванням вапняків, аргілітів, алевролітів та пісковиків. 
На північному заході ДДЗ відзначаються субконтинентальні умови з утворенням 
слабовугленосних відкладів.

У розрізі серпуховського ярусу виділяється два під’яруси: верхній і нижній. 
Нижньосерпуховські відклади (переважно субконтинентальні, товщиною від 20-50 м 
на північному заході до 700-800 м на сході і в приосьові частині ДДЗ) складені пере-
важно аргілітами з прошарками алевролітів, пісковиків та вуглистих утворень. На 
південному сході ДДЗ вугільні прошарки мають промислове значення. Верхньосер-
пуховські відклади (товщина від 30-50 м до 600-700 м і більше) більш мористі у порів-
нянні із нижньосерпуховськими і представлені чергуванням пісковиків, алевролітів 
і аргілітів з прошарками вапняків та (рідко) вугілля.

Башкирські відклади, товщина яких збільшується від бортів западини і з північ-
ного заходу на південний схід від 30-70 м до 1300-1400 м, за умовами утворення і літо-
логічнм складом поділяються на дві частини. Нижньобашкирські відклади представ-
лені карбонатно-глинистими (вапняки, аргіліти) нормально-морськими породами. 
В південно-східній частині регіону частка вапняків суттєво зменшується за рахунок 
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Рисунок 1 — Тектонічне районування Дніпровсько-Донецької западини [35]. 1 - межі ДДЗ та її поздов-
жніх тектонічних зон: 2 - західна та східна межі; 3 - межі поперечних частин ДДЗ і ДП, а також сегментів 
ДР і ДР; цифри в колах: II - північно-західна частина ДДЗ або Деснянський сегмент ДДР, III - централь-
на частина ДДЗ або Удайсько-Сульський сегмент ДДР, IV - південно-східна частина ДДЗ або Псьоль-
сько-Орельський сегмент ДДР, V- північно-західна частина ДП або Західно-Донбаський сегмент ДР; 4 
- межі поперечних сідловин (ІІа - Брагінсько-Лоївської, ІІІа - Удайської, IVa - Псьольсько-Ворсклянської, 
Va - Донецько-Орельської, VІa - Донецької) і депресій (Іб - Єльської, ІІб - Ніжинської, ІІІб - Лохвицької, 
IVб - Карлівської, Vб - Волчансько-Бахмуцької); 5- південний схил ВА; 6 - північний схил УЩ; 7 - північ-
ний борт ДДЗ; 8 - північний борт ДП; 9 - південний борт ДДЗ; 10 - південний борт ДП; прибортові або 
шовні зони крайових глибинних розломів ДДР: 11 - північного БА, 12 - південного ПМ, 13 - південна 
приосьова зона або південна зона прирозломних виступів ДДР, 14 - північна приосьова зона або північ-
на зона прирозломних виступів (сходин) ДДР, 15 - осьова зона.
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РОЗДІЛ 1. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ
І НАФТОГАЗОНОСНОСТІ СХІДНОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО

РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Східний регіон представлений Дніпровсько-Донецькою нафтогазоносною 
областю. Остання в тектонічному відношенні зіставляється з однойменною запа-
диною — дуже складним внутрішньоплатформенним елементом, що представляє 
собою рифтову структуру з накладеною на нею синеклізою. Дніпровсько-Доне-
цька западина (ДДЗ) генетично пов’язана з сусідніми тектонічними елементами: 
Донецькою складчастою спорудою (ДСС) та Прип’ятським прогином (ПП), разом 
з якими входить до складу трансконтинентального Сарматсько-Туранського ліне-
аменту (СТЛ) [5, 35, 107, 120, 123]. Характер взаємовідносин цих адекватних за своїм 
значенням трьох надпорядкових геоструктур мінявся в часі, що впливало на специ-
фіку літолого-фаціального складу осадових нашарувань і на створення відповід-
них структурних форм.

1.1 Стратиграфія
В геологічному розрізі Дніпровсько-Донецької западини виділяється складчас-

та основа (кристалічний фундамент) та платформенний чохол.
Кристалічний фундамент складений гнейсами, гранітами, кристалічними 

сланцями, амфіболітами, метавулканогенно-осадовими породами архейського та 
раньопротерозойського віку.

В будові осадового чохла Дніпровсько-Донецької западини приймають участь 
породи у віковому діапазоні від середнього девону до кайнозою [6, 36, 68, 78, 117].

Девонські відклади виявлені лише в межах грабену, де вони розкриті бурінням 
в інтервалі глибин від 0,5 км до 5,5 км. На бортах западини і на виступах кристаліч-
ного фундаменту девонські відклади майже повністю розмиті і збереглися лише на 
окремих ділянках у вигляді останців незначної товщини. Стратиграфічно девонські 
відклади представлені верхньою частиною середнього і верхнім відділами  системи 
[6, 36, 68, 101]. Загалом, [36] це складнопобудований поліфаціальний комплекс вул-
каногенних, соляних, карбонатних, теригенних сіро- та червоноколірних формацій 
загальною товщиною до 7,5-8,9 км. За особливостями будови в розрізі девону виділя-
ється п’ять літологічних комплексів: підсольовий, нижній соленосний, міжсольовий, 
верхній соленосний та надсольовий [6, 36].

Кам’яновугільні відклади поширені в межах усіх тектонічних зон ДДЗ і пред-
ставлені нижнім, середнім і верхнім відділами і займають основну частину розрізу 
осадового чохла [1, 10, 13, 36, 71, 72, 78, 110, 121]. Товщина кам’яновугільних відкладів 
поступово і закономірно зростає з північного заходу на південний схід та від бортів 
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нів у регіоні стабілізувався на рівні 18,0 млрд. м3 газу та 2,6 млн. т нафти і конден-
сату. В 2012 році річний обсяг видобутку в Східному нафтогазоносному регіоні 
склав 18,1 млрд. м3 газу, 1,8 млн. т нафти і 0,85 млн. т конденсату. На сьогодні, 
фонд крупних та середніх за розмірами антиклінальних пасток, традиційних 
об’єктів пошуку та розвідки скупчень вуглеводнів в регіоні, практично повністю 
вичерпаний. Тому, основними пошуковими об’єктами є складнопобудовані літо-
логічні, стратиграфічні, тектонічно-екрановані та комбіновані пастки ВВ на гли-
бинах понад 4,5-5,0 км. В таких умовах, проблема пошуку нових нетрадиційних 
джерел вуглеводневої сировини у Східному нафтогазоносному регіоні безпереч-
но виходить на перший план.

Слід зазначити, що перша спроба вивчення і дослідження газоносності ущіль-
нених порід була здійснена ще в 60-х роках минулого століття спеціалістами Україн-
ського науково-дослідного інституту природних газів (УкрНДІгазу) (Х.Ф. Джамало-
ва, А.С. Тердовідов). Однак, внаслідок відсутності в той час ефективних технологій 
стимулювання припливів ВВ, цей напрямок розвитку не отримав.

Друга спроба була здійснена наприкінці 90-х років двадцятого століття фа-
хівцями УкрДГРІ (Б.П.Кабишевим, Т.М.Пригаріною та іншими) в рамках «Мемо-
рандуму про взаємовідносини між Геолкомом України і Агенством Міжнародного 
розвитку США» у співробітництві з Державною геологічною службою Сполучених 
Штатів Америки [82, 96]. За результатами цієї роботи вперше була проведена кіль-
кісна оцінка ресурсів газу так званого «центральнобасейнового типу» [27, 97]. Пі-
зніше Ю.Б. Кабишевим та ін. [91] в рамках договору з Національною акціонерною 
компанією «Нафтогаз України» були проведені більш детальні дослідження з оцін-
ки перспектив газу центральнобасейнового типу в межах південно-східної частини 
ДДЗ. Не зменшуючи значення цих робіт, слід відмітити, що недостатній обсяг спе-
ціальних лабораторних досліджень, відсутність на той час технологій виділення у 
розрізі промислових параметрів ущільнених газоносних порід та їх оцінки, недоско-
налість методичних прийомів прогнозування найбільш перспективних ділянок  не 
дали змогу розкрити цей напрямок повною мірою.

Певні результати з проблеми вивчення перспектив газоносності ущільнених 
порід у Східному нафтогазоносному регіоні також були отримані під час вивчення 
низькопористих складнопобудованих теригенних і карбонатних колекторів в межах 
вже відкритих родовищ ВВ. Найбільш повно ця проблематика висвітлена в роботах 
Лукіна О.Ю., Федишина В.О., Нестеренка М. Ю., Лизанця А.В., Лизуна С.О., Куров-
ця І.М., Вакарчука С.Г., Щукіна М.В., Зарицького А.П. та інших [20, 49-51, 59, 60, 68, 
71, 74, 75, 79, 81, 112, 113, 126-128].

Якісно новий етап вивчення газоносності ущільнених порід розпочався у 
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ПЕРЕДМОВА

Аналіз основних тенденцій розвитку світової нафтогазової промисловості 
свідчить, що подальше нарощування видобутку газу і нафти в «старих» нафто-
газовидобувних регіонах можливе лише за рахунок освоєння нетрадиційних ре-
сурсів вуглеводнів. На сьогодні, найбільших успіхів в цьому напрямку було до-
сягнуто при освоєнні сланцевого газу та газу ущільнених порід. В таких країнах, 
як Сполучені Штати Америки і Канада, промисловий комерційний видобуток 
неконвенційного газу триває вже понад 15 років. В останні роки активні роботи з 
освоєння нетрадиційних ресурсів газу також проводяться в Китайській Народній 
Республіці. Результати робіт в цих країнах свідчать, що ресурси сланцевого газу 
і газу ущільнених порід можуть у рази перевищувати ресурси газу, що містять-
ся у традиційних пастках вуглеводнів (ВВ). Враховуючи цей факт, для України 
роботи з оцінки, пошуку і розвідки скупчень неконвенційного газу у сланцевих 
утвореннях і ущільнених породах набувають першочергового значення. Це відо-
бражено і в «Оновленій Енергетичній стратегії України на період до 2030 р.», від-
повідно до якої за 16 років щорічний видобуток ВВ з нетрадиційних джерел в У 
країні повинен сягнути 15-24 млрд. м3 (за різними сценаріями), що складе близь-
ко 50% від загального щорічного видобутку газу в Україні. На сьогодні найбільш 
актуальним є розвиток цього напрямку у Східному нафтогазоносному регіоні 
України, де ступінь реалізації початкових ресурсів традиційних вуглеводнів ста-
новить понад 55%.

Східний нафтогазоносний регіон, в цілому, відповідає Дніпровсько-Донецькій 
западині і є частиною Прип’ятсько-Донецької нафтогазоносної провінції. Площа 
перспективних земель регіону становить 109,8 тис. км2. Перше родовище вуглевод-
нів в Східному регіоні було відкрито в 1939 році. Всього за період 1939-2012 років в 
Східному нафтогазоносному регіоні України було відкрито понад 240 нафтових, 
нафтогазоконденсатних, нафтогазових, газоконденсатних та газових родовищ, 
в т.ч. 2 унікальних з запасами понад 300 млн. т у.п. (Шебелинське ГК та Захід-
но-Хрестищенське ГК), 3 крупних з запасами понад 100 млн. т у.п. (Яблунівське 
НГК, Глинсько-Розбишівське НГК та Єфремівське ГК), 14 великих з запасами по-
над 30 млн. т у.п. Найбільшого річного обсягу видобутку нафти у Східному на-
фтогазоносному регіоні було досягнуто в 1972 році (понад 12,0 млн. т), а газу — в 
1976 році ( понад 61,5 млрд. м3). В середині 80-х років відбулося стрімке зниження 
видобутку нафти і газу в регіоні, яке тривало до середини 90-х років. Зі створен-
ням в 1998 році Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», завдяки 
концентрації фінансових і матеріально-технічних ресурсів, видобуток вуглевод-
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Рисунок 4 — Схема нафтогазогеологічного районування ДДЗ (за матеріалами УкрДГРІ). 
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мих стратиграфічних підрозділах.
Висока дислокованість осадової товщі в межах прибортових зон обумовлена як 

соляним тектогенезом, так і підвищеною мобільністю шовних зон Прип’ятсько-Ма-
ницького і Баранихінсько-Астраханського розломів. Широкий розвиток соляного 
тектогенезу, що значно впливав на будову осадового чохла, призвів до розвитку 
в прибортових зонах характерних морфологічних структурних форм, таких, як 
яскраво виражені соляні куполи, штоки, вали, антикліналі. У північній прибор-
товій зоні на структурно-геологічній карті покрівлі палеозойських відкладів чітко 
фіксуються: Холмська (протяжна антикліналь), Великозагорівський, Дмитріївський, 
Роменський, Синівський (соляні штоки і куполи), Талалаївське, Великобубнівське, 
Березняківське, Адамівське та інші підняття. У межах південної прибортової зони 
інверсійні форми антиклінального ряду утворюють кулісоподібні зчленовані соля-
нокупольні гряди, які складаються кріптодіапірами,  соляними штоками та високо-
амплітудними антиклінальними підняттями [34, 35].

Варто підкреслити, що на піднятих блоках фундаменту в прибортових зонах 
і на більшості прирозломних виступів девонська сіль чи взагалі не відкладалася, чи  
присутня у невеликих товщинах.

Зони прирозломних виступів на поверхні фундаменту з боку рифту обмежені  
глибинними розломами, а з боку мульд — розривами, що утворюють внутрішньо-
рифтові розломо-пари БА і ПМ глибинних розломів. Прирозломні виступи найчіт-
кіше проявлялись на рифтовому етапі геотектонічного розвитку регіону [35, 131], 
але їх вплив позначався і на пізніших стадіях, що виражено як у загальному ско-
роченні товщини осадового чохла, так і у зміні фаціального складу палеозойських 
відкладів. Причому, північна зона прирозломних виступів чіткіше виражена, ніж 
південна, що пов’язано з менш інтенсивним підійманням поверхні кристалічного 
фундаменту в південній частині рифту.

Осьова зона розташована між північною і південною приосьовими зонами і є 
найбільш зануреним і складно побудованим тектонічним елементом ДДЗ (рис. 1).

У рельєфі фундаменту осьової зони розвинуті великі Срібненський, Лютен-
ський, Чутівський, Розпашнівсько-Миронівський та інші дрібніші прогини. Депре-
сії і прогини розділяються виступами складної морфології, які переважно приуро-
чені до ліній зон древніх розломів докембрійського закладання, що перетинають 
ДДЗ вхрест простягання.

Поверхня кристалічного фундаменту в зоні, яка розглядається залягає на гли-
бинах від 0,5-2,0 км у межах поперечних виступів і до 7-17,5 км та більше у депресіях. 
Загалом, вона регіонально занурюється в південно-східному напрямку.

Варто також відмітити, що в південно-східній частині осьової зони ДДЗ за ге-
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Рисунок 2— Розміщення основних родовищ вуглеводнів в Східному нафтогазоносному регіоні (за да-
ними УкрДГРІ). Границі: 1 - Дніпровського грабену, 2 – перспективних земель в суміжній з відкритим 

Донбасом зоні, 3 – перспективних земель з глибиною залягання фундаментна -1,0 км, 4 – державна; 
родовища: 5 – нафтові, 6 – газові, 7 – газоконденсатні, 8 – нафтогазові, 9 – нафтогазоконденсатні.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АВПоТ . . . . . . . . аномально високий поровий тиск
АВПТ . . . . . . . . . аномально високий пластовий тиск
АК . . . . . . . . . . . . апокатагенез
АНПТ . . . . . . . . . аномально низький пластовий тиск
БА . . . . . . . . . . . . Баранихінсько-Астраханський глибинний розлом
ВА . . . . . . . . . . . . Воронезька антекліза
ВВ . . . . . . . . . . . . вуглеводні
ВЗГ . . . . . . . . . . . верхня зона газоутворення
ВНДГНІ . . . . . . . Всеросійський науково-дослідний геологічний нафтовий інститут
ГДС . . . . . . . . . . . геофізичні дослідження свердловин
ГЗГ. . . . . . . . . . . . головна зона газоутворення
ГЗН . . . . . . . . . . . головна зона нафтоутворення
ГК . . . . . . . . . . . . газоконденсатне
ГР . . . . . . . . . . . . . газоносний район
ГРП . . . . . . . . . . . гідророзрив пласта
ГСЗ . . . . . . . . . . . глибинне сейсмічне зондування
ДДГНО. . . . . . . . Дніпровсько-Донецька газонафтоносна область
ДДЗ . . . . . . . . . . . Дніпровсько-Донецька западина
ДСС. . . . . . . . . . . Донецька складчаста споруда
ІГГГК . . . . . . . . . Інститут геології і геохімії горючих копалин
ІГН НАНУ. . . . . Інститут геологічних наук Національної академії наук України
КВ . . . . . . . . . . . . кора вивітрювання
КМЗХ . . . . . . . . . комплекс методів заломлених хвиль
КПШ . . . . . . . . . калієвий польовий шпат
МВХ . . . . . . . . . . метод відбитих хвиль 
МГЗ . . . . . . . . . . . мікроградієнт зонд
МЗ . . . . . . . . . . . . маловодна зона
МІК . . . . . . . . . . . мегаізольований комплекс
МК . . . . . . . . . . . мезокатагенез
МПЗ . . . . . . . . . . мікропотенціал зонд
МСГТ . . . . . . . . . метод спільної глибинної точки
МФГ . . . . . . . . . . мікрофауністичний горизонт
Н . . . . . . . . . . . . . нафтове
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НГБ . . . . . . . . . . . нафтогазоносний басейн
НГК . . . . . . . . . . . нафтогазоконденсатне
НГР . . . . . . . . . . . нафтогазоносний район
НІ. . . . . . . . . . . . . водневий індекс
ОІ. . . . . . . . . . . . . кисневий індекс
ОР . . . . . . . . . . . . органічна речовина
ПГ . . . . . . . . . . . . продуктивний горизонт
ПК . . . . . . . . . . . . протокатагенез
ПМ . . . . . . . . . . . Прип’ятсько-Маницький глибинний розлом
ПП . . . . . . . . . . . . Прип’ятський прогин
ПР . . . . . . . . . . . . перспективний район
РОР . . . . . . . . . . . розсіяна органічна речовина
РП МЗГТ . . . . . . регіональний профіль методом загальної глибинної точки
СЄП . . . . . . . . . . Східно-Європейська платформа
Сорг, ТОС . . . . . . загальний вміст органічного вуглецю
СТЛ . . . . . . . . . . . Сарматсько-Туранський лінеамент
УкрДГРІ . . . . . . Український державний геологорозвідувальний інститут
УкрНДІгаз . . . . Український науково-дослідний інститут газу
у.п.. . . . . . . . . . . . умовне паливо
ЦБ . . . . . . . . . . . . газ центральнобасейнового типу
LOM . . . . . . . . . . рівень органічного метаморфізму
Ro . . . . . . . . . . . . . відбиваюча здатність вітриніту в імерсійній олії
Rа . . . . . . . . . . . . . відбиваюча здатність вітриніту в повітрі
TAI . . . . . . . . . . . індекс термічного перетворення нерозчинної органічної речовини
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Аналіз основних тенденцій розвитку світової нафтогазової промисловості 
свідчить, що подальше нарощування видобутку газу і нафти в «старих» нафто-
газовидобувних регіонах можливе лише за рахунок освоєння нетрадиційних ре-
сурсів вуглеводнів. На сьогодні, найбільших успіхів в цьому напрямку було до-
сягнуто при освоєнні сланцевого газу та газу ущільнених порід. В таких країнах, 
як Сполучені Штати Америки і Канада, промисловий комерційний видобуток 
неконвенційного газу триває вже понад 15 років. В останні роки активні роботи з 
освоєння нетрадиційних ресурсів газу також проводяться в Китайській Народній 
Республіці. Результати робіт в цих країнах свідчать, що ресурси сланцевого газу 
і газу ущільнених порід можуть у рази перевищувати ресурси газу, що містять-
ся у традиційних пастках вуглеводнів (ВВ). Враховуючи цей факт, для України 
роботи з оцінки, пошуку і розвідки скупчень неконвенційного газу у сланцевих 
утвореннях і ущільнених породах набувають першочергового значення. Це відо-
бражено і в «Оновленій Енергетичній стратегії України на період до 2030 р.», від-
повідно до якої за 16 років щорічний видобуток ВВ з нетрадиційних джерел в У 
країні повинен сягнути 15-24 млрд. м3 (за різними сценаріями), що складе близь-
ко 50% від загального щорічного видобутку газу в Україні. На сьогодні найбільш 
актуальним є розвиток цього напрямку у Східному нафтогазоносному регіоні 
України, де ступінь реалізації початкових ресурсів традиційних вуглеводнів ста-
новить понад 55%.

Східний нафтогазоносний регіон, в цілому, відповідає Дніпровсько-Донецькій 
западині і є частиною Прип’ятсько-Донецької нафтогазоносної провінції. Площа 
перспективних земель регіону становить 109,8 тис. км2. Перше родовище вуглевод-
нів в Східному регіоні було відкрито в 1939 році. Всього за період 1939-2012 років в 
Східному нафтогазоносному регіоні України було відкрито понад 240 нафтових, 
нафтогазоконденсатних, нафтогазових, газоконденсатних та газових родовищ, 
в т.ч. 2 унікальних з запасами понад 300 млн. т у.п. (Шебелинське ГК та Захід-
но-Хрестищенське ГК), 3 крупних з запасами понад 100 млн. т у.п. (Яблунівське 
НГК, Глинсько-Розбишівське НГК та Єфремівське ГК), 14 великих з запасами по-
над 30 млн. т у.п. Найбільшого річного обсягу видобутку нафти у Східному на-
фтогазоносному регіоні було досягнуто в 1972 році (понад 12,0 млн. т), а газу — в 
1976 році ( понад 61,5 млрд. м3). В середині 80-х років відбулося стрімке зниження 
видобутку нафти і газу в регіоні, яке тривало до середини 90-х років. Зі створен-
ням в 1998 році Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», завдяки 
концентрації фінансових і матеріально-технічних ресурсів, видобуток вуглевод-
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нів у регіоні стабілізувався на рівні 18,0 млрд. м3 газу та 2,6 млн. т нафти і конден-
сату. В 2012 році річний обсяг видобутку в Східному нафтогазоносному регіоні 
склав 18,1 млрд. м3 газу, 1,8 млн. т нафти і 0,85 млн. т конденсату. На сьогодні, 
фонд крупних та середніх за розмірами антиклінальних пасток, традиційних 
об’єктів пошуку та розвідки скупчень вуглеводнів в регіоні, практично повністю 
вичерпаний. Тому, основними пошуковими об’єктами є складнопобудовані літо-
логічні, стратиграфічні, тектонічно-екрановані та комбіновані пастки ВВ на гли-
бинах понад 4,5-5,0 км. В таких умовах, проблема пошуку нових нетрадиційних 
джерел вуглеводневої сировини у Східному нафтогазоносному регіоні безпереч-
но виходить на перший план.

Слід зазначити, що перша спроба вивчення і дослідження газоносності ущіль-
нених порід була здійснена ще в 60-х роках минулого століття спеціалістами Україн-
ського науково-дослідного інституту природних газів (УкрНДІгазу) (Х.Ф. Джамало-
ва, А.С. Тердовідов). Однак, внаслідок відсутності в той час ефективних технологій 
стимулювання припливів ВВ, цей напрямок розвитку не отримав.

Друга спроба була здійснена наприкінці 90-х років двадцятого століття фа-
хівцями УкрДГРІ (Б.П.Кабишевим, Т.М.Пригаріною та іншими) в рамках «Мемо-
рандуму про взаємовідносини між Геолкомом України і Агенством Міжнародного 
розвитку США» у співробітництві з Державною геологічною службою Сполучених 
Штатів Америки [82, 96]. За результатами цієї роботи вперше була проведена кіль-
кісна оцінка ресурсів газу так званого «центральнобасейнового типу» [27, 97]. Пі-
зніше Ю.Б. Кабишевим та ін. [91] в рамках договору з Національною акціонерною 
компанією «Нафтогаз України» були проведені більш детальні дослідження з оцін-
ки перспектив газу центральнобасейнового типу в межах південно-східної частини 
ДДЗ. Не зменшуючи значення цих робіт, слід відмітити, що недостатній обсяг спе-
ціальних лабораторних досліджень, відсутність на той час технологій виділення у 
розрізі промислових параметрів ущільнених газоносних порід та їх оцінки, недоско-
налість методичних прийомів прогнозування найбільш перспективних ділянок  не 
дали змогу розкрити цей напрямок повною мірою.

Певні результати з проблеми вивчення перспектив газоносності ущільнених 
порід у Східному нафтогазоносному регіоні також були отримані під час вивчення 
низькопористих складнопобудованих теригенних і карбонатних колекторів в межах 
вже відкритих родовищ ВВ. Найбільш повно ця проблематика висвітлена в роботах 
Лукіна О.Ю., Федишина В.О., Нестеренка М. Ю., Лизанця А.В., Лизуна С.О., Куров-
ця І.М., Вакарчука С.Г., Щукіна М.В., Зарицького А.П. та інших [20, 49-51, 59, 60, 68, 
71, 74, 75, 79, 81, 112, 113, 126-128].

Якісно новий етап вивчення газоносності ущільнених порід розпочався у 
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2010 році, що було пов’язано із загальносвітовою активізацією робіт з освоєння не-
традиційних ресурсів вуглеводнів і з появою ефективних технологій пошуку і роз-
відки їх скупчень та видобування. Саме в цей час, в Україні стрімко зростає інтерес 
до пошуку неконвенційних вуглеводнів у провідних вітчизняних і іноземних видо-
бувних компаній. З’являються перші теоретичні обґрунтування перспектив пошуку 
скупчень вуглеводнів нетрадиційного типу в Україні загалом і Східному нафтога-
зоносному регіоні зокрема (Лукін О.Ю., Гурський Д.С., Гладун В.В., Вакарчук С.Г., 
Довжок Т.Є., Михайлов В.А. та ін.) [25, 26, 65-67, 69, 94, 95, 115, 116, 118, 139, 154].

Найбільш значний обсяг теоретичних і прикладних досліджень з проблеми 
газоносності ущільнених порід і сланцевих утворень було проведено під егідою 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», на замовлення якої в 
2010-2012 роках було виконано низку робіт, спрямованих на оцінку ресурсно-
го потенціалу неконвенційних вуглеводнів в нафтогазоносних басейнах Украї-
ни, а саме: «Вивчення геологічних передумов газоносності сланцевих відкладів 
України», «Перспективи газоносності ущільнених порід нафтогазоносних ба-
сейнів України», «Стратегія пошуків сланцевого газу в Україні», «Аналітичні 
дослідження сланцевих порід, перспективних на неконвенційний газ», «Обґрун-
тування пріоритетних напрямків геологорозвідувальних робіт з пошуків газу 
неконвенційного типу у відкладах турнейсько-нижньовізейського комплексу в 
межах північно-західної частини ДДЗ», «Прогнозна оцінка газоносності сланце-
вих відкладів силуру та олігоцену Західного регіону, девону та карбону ДДЗ», 
«Визначення пріоритетних напрямків та об’єктів освоєння ресурсів газу нетра-
диційного типу в ущільнених породах в межах Східного та Західного регіонів 
України», «Оцінка прогнозних ресурсів сланцевого газу Східного регіону Укра-
їни», «Оцінка перспектив пошуку газу неконвенційного типу у карбонатних 
утвореннях палеозойського комплексу Східного та Південного регіонів Украї-
ни», «Розробка структурно-тектонічної основи для пошуку скупчень вуглевод-
нів нетрадиційного типу у палеозойськіх відкладах Дніпровсько-Донецької за-
падини та виділення першочергових ділянок для проведення ГРР», «Виділення 
газоперспективних сланцевих об’єктів при інтерпретації матеріалів ГДС» [4, 24, 
25, 26, 87, 90, 92, 95, 105, 114, 116].  Наукові і практичні здобутки, отримані за ре-
зультатами цих робіт, були покладені в основу циклу монографій, присвячених 
нетрадиційним вуглеводням України, складовою частиною якого є і дана книга, 
в якій розглянуто перспективи освоєння газоносного потенціалу ущільнених по-
рід Східного нафтогазоносного регіону України.

В даній роботі, з використанням методичних підходів, що були розроблені в 
ДП «Науканафтогаз», проведено всебічне вивчення газоносності ущільнених порід 
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в межах Східного нафтогазоносного регіону, обґрунтовано систему критеріїв оцін-
ки їх перспективності, визначено закономірності просторового поширення та віко-
вої приналежності газоперспективних ущільнених порід, визначено найбільш пер-
спективні зони і ділянки та виконано оцінку їх ресурсного потенціалу. Дана книга 
тематично пов’язана з книгою 4, в якій висвітлені результати спеціалізованих петро-
фізичних та геохімічних досліджень ущільнених порід і є логічним продовженням 
книги 5, яка висвітлює результати вивчення газоносності сланцевих утворень в ме-
жах Дніпровсько-Донецької западини.
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РОЗДІЛ 1. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ
І НАФТОГАЗОНОСНОСТІ СХІДНОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО

РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Східний регіон представлений Дніпровсько-Донецькою нафтогазоносною 
областю. Остання в тектонічному відношенні зіставляється з однойменною запа-
диною — дуже складним внутрішньоплатформенним елементом, що представляє 
собою рифтову структуру з накладеною на нею синеклізою. Дніпровсько-Доне-
цька западина (ДДЗ) генетично пов’язана з сусідніми тектонічними елементами: 
Донецькою складчастою спорудою (ДСС) та Прип’ятським прогином (ПП), разом 
з якими входить до складу трансконтинентального Сарматсько-Туранського ліне-
аменту (СТЛ) [5, 35, 107, 120, 123]. Характер взаємовідносин цих адекватних за своїм 
значенням трьох надпорядкових геоструктур мінявся в часі, що впливало на специ-
фіку літолого-фаціального складу осадових нашарувань і на створення відповід-
них структурних форм.

1.1 Стратиграфія
В геологічному розрізі Дніпровсько-Донецької западини виділяється складчас-

та основа (кристалічний фундамент) та платформенний чохол.
Кристалічний фундамент складений гнейсами, гранітами, кристалічними 

сланцями, амфіболітами, метавулканогенно-осадовими породами архейського та 
раньопротерозойського віку.

В будові осадового чохла Дніпровсько-Донецької западини приймають участь 
породи у віковому діапазоні від середнього девону до кайнозою [6, 36, 68, 78, 117].

Девонські відклади виявлені лише в межах грабену, де вони розкриті бурінням 
в інтервалі глибин від 0,5 км до 5,5 км. На бортах западини і на виступах кристаліч-
ного фундаменту девонські відклади майже повністю розмиті і збереглися лише на 
окремих ділянках у вигляді останців незначної товщини. Стратиграфічно девонські 
відклади представлені верхньою частиною середнього і верхнім відділами  системи 
[6, 36, 68, 101]. Загалом, [36] це складнопобудований поліфаціальний комплекс вул-
каногенних, соляних, карбонатних, теригенних сіро- та червоноколірних формацій 
загальною товщиною до 7,5-8,9 км. За особливостями будови в розрізі девону виділя-
ється п’ять літологічних комплексів: підсольовий, нижній соленосний, міжсольовий, 
верхній соленосний та надсольовий [6, 36].

Кам’яновугільні відклади поширені в межах усіх тектонічних зон ДДЗ і пред-
ставлені нижнім, середнім і верхнім відділами і займають основну частину розрізу 
осадового чохла [1, 10, 13, 36, 71, 72, 78, 110, 121]. Товщина кам’яновугільних відкладів 
поступово і закономірно зростає з північного заходу на південний схід та від бортів 
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грабену в напрямку до приосьової частини западини. Загальна товщина відкладів 
карбону може сягати (за даними сейсморозвідки) 10 км і більше. Відклади турне і 
нижнього візе практично не виходять за межі грабену, більш молоді відклади пере-
кривають і бортові частини западини. Літолого-фаціальний склад порід карбону, 
на відміну від відкладів девону, більш витриманий, зокрема окремі реперні вапняки 
простежуються від Донбасу до крайнього північного-заходу.

Відклади турнейського ярусу в східній частині ДДЗ представлені переважно 
морськими утвореннями, на північному заході регіону домінують континентальні 
утворення. Нижньотурнейські відклади на південному сході (особливо в південній 
прибортові зоні) представлені карбонатними відкладами значної товщини до (до 
300 м і більше). На північному заході западини вони представлені строкатоколірними 
піщано-глинистими товщами з прошарками темно-сірих аргілітів та «сухарних» глин. 
Верхньотурнейські відклади представлені перешаруванням вапняків та пісковиків на 
сході ДДЗ та строкатоколірними теригенними та глинисто-вугільними утвореннями 
на північному заході. Товщина верхньотурнейських відкладів може досягати 1000 м.

Візейські відклади (загальною товщиною від 100-150 м і менше на бортах за-
падини до 1900 м і більше в її приосьовій частині) поділяються на два під’яруси 
[10, 36]. В нижній частині відкладів нижнього візе [10] істотно переважають кар-
бонатні утворення, які на північному заході заміщуються вугленосними териген-
ними. Верхня частина під’ярусу повсюдно представлена карбонатною товщею 
(«нижньовізейська карбонатна плита») товщиною до 200-250 м. Верхньовізейські 
відклади складені перешаруванням вапняків, аргілітів, алевролітів та пісковиків. 
На північному заході ДДЗ відзначаються субконтинентальні умови з утворенням 
слабовугленосних відкладів.

У розрізі серпуховського ярусу виділяється два під’яруси: верхній і нижній. 
Нижньосерпуховські відклади (переважно субконтинентальні, товщиною від 20-50 м 
на північному заході до 700-800 м на сході і в приосьові частині ДДЗ) складені пере-
важно аргілітами з прошарками алевролітів, пісковиків та вуглистих утворень. На 
південному сході ДДЗ вугільні прошарки мають промислове значення. Верхньосер-
пуховські відклади (товщина від 30-50 м до 600-700 м і більше) більш мористі у порів-
нянні із нижньосерпуховськими і представлені чергуванням пісковиків, алевролітів 
і аргілітів з прошарками вапняків та (рідко) вугілля.

Башкирські відклади, товщина яких збільшується від бортів западини і з північ-
ного заходу на південний схід від 30-70 м до 1300-1400 м, за умовами утворення і літо-
логічнм складом поділяються на дві частини. Нижньобашкирські відклади представ-
лені карбонатно-глинистими (вапняки, аргіліти) нормально-морськими породами. 
В південно-східній частині регіону частка вапняків суттєво зменшується за рахунок 
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аргілітів та пісковиків.  Верхньобашкирські відклади характеризуються чергуванням 
глинистих порід і пісковиків з карбонатними і вуглистими пропластками.

Відклади московського ярусу (товщина від 300 м до 1200 м) представлені рит-
мічним перешаруванням теригенних (пісковики, аргіліти) порід із незначними 
прошарками вугілля і вапняків. Нижня частина, де збільшується частка пісковиків, 
утворилася в субконтинентальних умовах (алювіальні, лагунні, озерно-болотні), 
верхня частина — в морських умовах.

Відклади верхнього карбону представлені циклічним перешаруванням пере-
важно піщано-глинистих порід. Вміст карбонатних порід (вапняки, доломіти) та 
вугілля незначний. В нижній частині верхнього карбону (картамишська світа) збіль-
шується частка глинисто-алевритових порід. В напрямку на північний захід розріз 
верхнього карбону стає менш мористим і зростає роль континентальних строкато-
колірних відкладів. Товщина відкладів верхнього карбону змінюється від 220-250 м 
на північному заході до 1500 м на південному сході.

В ДДЗ у розрізі пермської системи достовірно встановлені тільки відклади 
нижнього відділу у складі асельського і сакмарського ярусів [36, 78, 117, 122]. Відкла-
ди асельського ярусу (товщиною від десятків до 1000 м) представлені глинисто-алев-
ритовою строкатоколірною товщею (верхи картамишської світи), перешаруванням 
строкатоколірних аргілітів, вапняків, доломітів, ангідритів та кам’яної солі (микитів-
ська світа)  а також пачками кам’яної солі з прошарками ангідритів, доломітів, аргі-
літів і (рідко) вапняків. Відклади сакмарського ярусу (товщиною до 700 м) розвинуті 
переважно в південно-східній частині регіону і представлені пачками кам’яної солі 
із прошарками ангідритів, доломітів і аргілітів.

Мезозойські відклади представлені тріасовими, юрськими та крейдовими 
утвореннями [36]. Відклади тріасу включають глинисту пересазьку, глинисто-піща-
ну шебелинську та піщану коренівську товщу дронівської світи, а також глинисту 
серебрянську і піщано-глинисту протопівську світи. Загальна товщина відкладів від 
десятків до кількох сотень метрів. Юрські відклади, які представлені в обсязі серед-
нього і верхнього відділів, представлені морськими і континентальними глинами, 
пісками, рихлими пісковиками з прошарками вапняків та туфогенних пісковиків. 
Товщина відкладів юри від 250 м до 600 м і більше. Відклади нижньої крейди і ниж-
ньої частини верхньої крейди представлені глинами, пісками і пісковиками. Верхня 
частина верхньої крейди складена мергельно-крейдяною товщею. Товщини відкла-
дів нижньої крейди становить 50-200 м, верхньої — 0-750 м.

Кайнозойські відклади представлені відкладами палеогену, неогену і чет-
вертинними [36]. Найбільшу частину розрізу складають палеогенові утворення 
(до 700 м), які представлені пісками і пісковиками (каневська і бучакська світи), мер-
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гелями (київська світа) та глауконітовими пісковиками (харківська світа). Неогенові 
відклади, товщина яких становить 20-50 м, представлені морськими та континен-
тальними піщанистими та глинистими відкладами. Четвертинні відклади товщи-
ною до 30-40 м представлені різноманітними за генетичними типами відкладами 
(алювіальні, делювіальні, елювіальні та ін.).

Більш детально стратиграфія осадового чохла Східного нафтогазоносного регі-
ону України наведена в книзі 5, присвяченій газоносності сланцевих відкладів.

1.2. Тектоніка
Питання тектоніки і тектонічного районування ДДЗ вивчалося протягом три-

валого часу багатьма дослідниками і загалом добре висвітлене та розроблене. Досить 
складна геологічна будова регіону знайшла  відображення на численних різномасш-
табних тектонічних картах і схемах Л.Ф. Лунгерсгаузена, В.Г. Бондарчука, В.К. Гав-
риша, М.В. Червинської, В.В. Глушка, І.П. Кліточенко, А.А. Мартинова, В.І. Хникіна, 
І.Г. Баранова, Г.Н. Доленка, Є.С. Дворянина, П.Ф. Шпака, О.Ю. Лукіна, Ю.О. Арсірія, 
А.К. Ципка, Б.П. Кабишева та інших дослідників [5, 7, 11, 29, 33, 35, 37, 56, 68, 107, 121, 
125, 131, 132 та інші]. Головною теоретичною основою більшості з них можна вважа-
ти уявлення про тісний взаємозв’язок структурної еволюції осадових утворень з тек-
тонікою кристалічного фундаменту, а також визнання вирішальної ролі рифтових 
і дорифтових глибинних розломів у формуванні повздовжньої і поперечної текто-
нічної зональності.

Разом з тим потрібно відзначити, що під час тектонічного районування ДДЗ 
необхідно враховувати і етапи геотектонічного розвитку, зміна яких обумовила 
в окремих випадках розбіжності структурних планів різних горизонтів. В.К. Гав-
риш [34, 35, 37] виділяє п’ять таких етапів: середньодевонський — платформен-
ний, піздньодевонський — рифтовий, кам’яновугільно-ранньопермський — си-
неклізно-міогеосинклінальний (підрозділяється на турнейсько-нижньовізейський 
рифтово-синеклізний і верхньовізейсько-нижньопермський, власне синекліз-
но-міогеосинклінальний), мезозойський — синеклізно-платформенний і кайно-
зойський — платформенний. Найбільш практичними та інформативними є ті 
схеми і карти, які достатньою мірою висвітлюють рифтовий, синеклізний і плат-
форменний етапи. В останньому, в свою чергу, відокремлюються: прибортові (чи 
шовні зони Прип’ятсько-Маницького (ПМ) і Баранихінсько-Астраханського (БА) 
глибинних розломів), приосьові (чи зони прирозломних виступів фундаменту) і 
осьова зони (рисунок 1).

Слід зазначити, що в окремих випадках чітких границь між цими зонами не 
простежується, і вони проводяться дещо умовно, але кожна із зон характеризується 
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своїми специфічними рисами і різною історією геологічного розвитку.
Північний і південний борти западини, що одночасно є моноклінальними схи-

лами Воронезької антеклізи та Українського кристалічного щита, фіксуються прак-
тично на всій території ДДЗ, за винятком крайнього північного заходу, де регіональ-
ні порушення майже не простежуються.

Південний борт являє собою досить широку смугу порівняно спокійного зану-
рення в північно-східному напрямку докембрійського фундаменту, що перекрива-
ється із кутовим та стратиграфічним неузгодженням слабодислокованими осадови-
ми утвореннями.

З північного сходу, з боку рифта, південний борт обмежений крайовими рифто-
вими глибинними скидами Прип’ятсько-Маницького (ПМ) глибинного розлому [34, 
35]. Його північно-західна границя збігається з границею поширення кам’яновугіль-
них відкладів. Необхідно зазначити, що північно-східна границя цього тектонічного 
елемента контролюється також і границею поширення верхньодевонських відкладів.

Про характер поверхні фундаменту і його структурні особливості на південно-
му борті можна судити за результатами геофізичних і бурових робіт. За їх даними, 
глибина залягання фундаменту змінюється від 500 м до 2-3 км, порівняно плавно 
занурюючись в північно-східному напрямку під кутом 1-2о, кути падіння зростають 
біля крайового ПМ розлому до 5-6о [35].

У рельєфі кристалічного фундаменту південного борту чітко фіксуються три 
великі виступи — Кулажинсько-Ядловсько-Трахтемирівський, Кременчуцько-Оста-
півсько-Білоцерківський, Самарсько-Вовчанський і два напівпрогини — Драбовський 
і Царичанський [34]. Крім великих виступів і западин, на фоні загального моноклі-
нального залягання осадової товщі, простежуються також структурні уступи, тераси 
і пологі підняття, що пов’язані з вертикальними рухами окремих блоків фундаменту.

Найдревнішими осадовими відкладами, що встановлені бурінням у смузі 
південного борту, є породи верхньовізейського під’ярусу. Безпосередньо на фун-
даменті також залягають відклади серпуховського ярусу та нижньобашкирського 
під’ярусу.

В цілому, на південному борті осадовий комплекс характеризується стратигра-
фічною неповнотою розрізу, що обумовлено передусім великою кількістю переривів в 
осадконакопиченні, а також послідовним генетичним виклинюванням окремих стра-
тиграфічних підрозділів. Так, на порівняно невеликій відстані виклинюються породи 
від нижньокам’яновугільних до палеогенових включно. Цілком відсутні в межах даної 
території породи девонського, турнейського, нижньовізейського, верхньокам’янову-
гільного і нижньопермського стратиграфічних підрозділів. З розрізу мезокайнозой-
ських відкладів випадає нижня частина сеноман-туронського ярусу і нижній палеоген.

РОЗДІЛ 1. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ І НАФТОГАЗОНОСНОСТІ 
СХІДНОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ



19

Північний борт являє собою ширшу і більш виположену монокліналь, ніж пів-
денний [35, 121]. Ширина цього тектонічного елементу контролюється відстанню 
від лінії крайового Баранихінсько-Астраханського (БА) глибинного розлому до гра-
ниці повного виклинювання відкладів карбону.

Глибинна будова північного борту, на відміну від південного, вивчена бурінням 
значно краще, що пов’язано насамперед із відкриттям в межах даної території ряду 
нафтових і газових родовищ (Турутинське, Володимирське, Юліївське, Скворцівське 
та ін.). За даними буріння і за матеріалами регіональних профілів КМПВ, поверхня 
кристалічного фундаменту плавно занурюється в південно-західному напрямку під 
кутом близько 10, а ближче до крайового порушення кути падіння зростають до 3-4о.

Загальний моноклінальний характер залягання кристалічного ложа усклад-
нюється розривними порушеннями, по яких рухалися окремі блоки фундаменту, а 
також наявністю великого Міллєровського виступу, що збігається з Воронезько-Кур-
ською складчастою зоною і невеликою Жлобинською западиною. В осадовому чохлі 
піднятим блокам відповідають штампові структури типу Рогозинсько-Городищен-
ської складки, Самборського підняття та інших.

Глибина залягання фундаменту на північному борті коливається від 4-5 км 
біля крайового скиду БА розлому до 0,4-0,5 км у межах виступів. Таким чином, 
північний борт є більш зануреним, ніж південний. Але і тут, незважаючи на від-
носно збільшену товщину, в розрізі осадової товщі також, як і в межах південного 
борту западини, відмічається стратиграфічна неповнота, наявність чітких пере-
ривів в осадконакопиченні, поступове виклинювання окремих стратиграфічних 
горизонтів і регіональне збільшення товщин у напрямку рифту. Однак, завдяки 
дещо більшій тектонічній стабільності північного борту, процеси генетичного ви-
клинювання і розмиву проявилися тут меншою мірою, що безумовно відбилося на 
повноті осадового розрізу. На відміну від південного борту западини, де основне 
значення у зменшенні осадової товщі мали стратиграфічні перериви, тут вирі-
шальне значення належало поступовому генетичному виклинюванню, яке відбу-
валося на достатньо великій відстані.

Більше розповсюдження, порівняно з південним бортом, мають кам’яновугільні, 
пермські і верхньокрейдові відклади; з’являються в розрізі і відклади девону, турней-
ського ярусу та нижньовізейського під’ярусу. Також необхідно відмітити, що крім різ-
ниці в площовому розповсюдженні і товщинах окремих стратиграфічних горизонтів, 
на південному і північному бортах спостерігається і відміна у фаціальному складі. Так, 
на південному борті всі стратиграфічні підрозділи карбону складені, головним чином, 
піщано-глинистими утвореннями, а на північному — вони представлені, в основному, 
глинисто-карбонатними і карбонатними осадками субплатформенного типу.
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Таким чином, Український щит протягом палеозойського і мезозойського часу 
був надзвичайно активною тектонічною областю і протягом тривалого періоду слу-
жив основним джерелом знесення уламкового матеріалу [34]. Воронезький масив, 
навпаки, характеризується тривалішим зануренням і меншою амплітудою підняття.

В межах Дніпровсько-Донецького рифта по поверхні кристалічного фундамен-
ту чітко фіксуються зони парних крайових глибинних розломів із шовною зоною між 
розломо-парами, що відповідають прибортовим зонам по синеклізних горизонтах.

Прибортові, чи шовні зони крайових глибинних розломів складені порівняно 
невеликими за розмірами (400-500 км2) внутрішньорозломними  грабенами і муль-
дами, що ланцюжком простягнулися вздовж північного і південного бортів запади-
ни. Від осьової частини западини вони відокремлені прирозломними виступами 
кристалічного фундаменту (чи приосьовими зонами), а з боку бортів крайовими 
рифтовими глибинними скидами ПМ і БА глибинних розломів.

У південній прибортовій зоні по поверхні кристалічного фундаменту чітко фік-
суються: Малодівицька, Прилуцька, Леляківська, Богданівська, Вергунівська та інші 
мульди, а також Колайдинцівський грабен. Від осьової зони вони відокремлені Мо-
настирищенським, Ведільцівським, Гнідинцівсько-Леляківським, Гонцівсько-Чор-
нухинським, Ромоданівсько-Клюшниківським, Миргородським і Орельським при-
розломними виступами фундаменту (південна приосьова зона).

У північній прибортовій зоні відокремлюються Холмська, Дмитріївська, Синів-
ська, Шевченківська великі мульди і Грибоворудянський, Лісківський, Адамівський 
грабени. Їх супроводжують Ріпкінський, Брусилівсько-Кошелівський, Плісків-
сько-Лисогорівський, Артюхівський, Липоводолинський і Колонтаєвський прироз-
ломні виступи докембрійського фундаменту, за наявності яких досить чітко виді-
ляється північна приосьова зона. Безпосередньо до північного борту прилягають 
Гайворонсьский, Плужниківський, Миколаївський, Герасимівський, Берестівський 
та інші поперечні виступи фундаменту.

Глибина залягання кристалічного фундаменту в мульдах і грабенах досягає 
6-8 км, що на 2-3 км вище, ніж в приосьових зонах і в межах поперечних виступів.

Загалом, осадовий чохол прибортових зон характеризується досить велики-
ми товщинами, стратиграфічною повнотою і значною дислокованістю. На відміну 
від бортів западини, тут з’являються породи девону значної товщини, які пред-
ставлені соленосними, теригенними і ефузивними формаціями, розширюється 
також стратиграфічний діапазон кам’яновугільних відкладів за рахунок широко-
го розвитку турнейських, нижньовізейських, а також верхньовізейських утворень. 
Стрімко зростають товщини пермських і мезокайнозойських відкладів. Поряд із 
збільшенням товщини осадового розрізу підвищується і пористість пластів в окре-
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мих стратиграфічних підрозділах.
Висока дислокованість осадової товщі в межах прибортових зон обумовлена як 

соляним тектогенезом, так і підвищеною мобільністю шовних зон Прип’ятсько-Ма-
ницького і Баранихінсько-Астраханського розломів. Широкий розвиток соляного 
тектогенезу, що значно впливав на будову осадового чохла, призвів до розвитку 
в прибортових зонах характерних морфологічних структурних форм, таких, як 
яскраво виражені соляні куполи, штоки, вали, антикліналі. У північній прибор-
товій зоні на структурно-геологічній карті покрівлі палеозойських відкладів чітко 
фіксуються: Холмська (протяжна антикліналь), Великозагорівський, Дмитріївський, 
Роменський, Синівський (соляні штоки і куполи), Талалаївське, Великобубнівське, 
Березняківське, Адамівське та інші підняття. У межах південної прибортової зони 
інверсійні форми антиклінального ряду утворюють кулісоподібні зчленовані соля-
нокупольні гряди, які складаються кріптодіапірами,  соляними штоками та високо-
амплітудними антиклінальними підняттями [34, 35].

Варто підкреслити, що на піднятих блоках фундаменту в прибортових зонах 
і на більшості прирозломних виступів девонська сіль чи взагалі не відкладалася, чи  
присутня у невеликих товщинах.

Зони прирозломних виступів на поверхні фундаменту з боку рифту обмежені  
глибинними розломами, а з боку мульд — розривами, що утворюють внутрішньо-
рифтові розломо-пари БА і ПМ глибинних розломів. Прирозломні виступи найчіт-
кіше проявлялись на рифтовому етапі геотектонічного розвитку регіону [35, 131], 
але їх вплив позначався і на пізніших стадіях, що виражено як у загальному ско-
роченні товщини осадового чохла, так і у зміні фаціального складу палеозойських 
відкладів. Причому, північна зона прирозломних виступів чіткіше виражена, ніж 
південна, що пов’язано з менш інтенсивним підійманням поверхні кристалічного 
фундаменту в південній частині рифту.

Осьова зона розташована між північною і південною приосьовими зонами і є 
найбільш зануреним і складно побудованим тектонічним елементом ДДЗ (рис. 1).

У рельєфі фундаменту осьової зони розвинуті великі Срібненський, Лютен-
ський, Чутівський, Розпашнівсько-Миронівський та інші дрібніші прогини. Депре-
сії і прогини розділяються виступами складної морфології, які переважно приуро-
чені до ліній зон древніх розломів докембрійського закладання, що перетинають 
ДДЗ вхрест простягання.

Поверхня кристалічного фундаменту в зоні, яка розглядається залягає на гли-
бинах від 0,5-2,0 км у межах поперечних виступів і до 7-17,5 км та більше у депресіях. 
Загалом, вона регіонально занурюється в південно-східному напрямку.

Варто також відмітити, що в південно-східній частині осьової зони ДДЗ за ге-
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офізичними матеріалами (ГСЗ — КМПВ) на поверхні кристалічного фундаменту 
фіксується ровоподібна структура, яка заповнена, на думку деяких дослідників, ри-
фейськими відкладами. Ширина цієї структури (рифейського грабена), обмеженої 
глибинними розломами, менша, ніж пізньодевонського рифту, вона розташована 
відносно останнього несиметрично і тяжіє до північного борту.

Осадовий розріз осьової зони характеризується максимальними товщинами і 
високою стратиграфічною повнотою. Тут, порівняно з іншими повздовжніми тек-
тонічними елементами, значно збільшується товщина майже всіх стратиграфічних 
підрозділів, у розрізі з’являються відклади нижньопермської галогенної формації. 
Таким чином, починаючи з кам’яновугільного часу і майже в усі наступні епохи, 
осьова частина западини зазнала найінтенсивнішого прогинання і накопичення 
осадків, товщина яких, в основному, контролюється регіональними факторами, 
збільшуючись у південно-східному напрямку і по ступово зменшуючись до північ-
ного і південного бортів.

В осадових утвореннях фіксуються Глинсько-Розбишівська, Яблунівська, Со-
лохівсько-Диканьська, Соснівсько-Біляївська та інші великі антикліналі, формуван-
ня яких обумовлене соляним тектогенезом, а також антиклінальні структури типу 
Анисівська, які утворені під впливом розломів у кристалічному фундаменті.

Поряд з повздовжніми тектонічними зонами в ДДЗ виділяються і поперечні 
тектонічні елементи. Однак слід зазначити, що виділення у фундаменті і чохлі 
ДДЗ поперечних елементів набагато складніше, і різними дослідниками воно про-
водиться по-різному.

Згідно з роботами В.К. Гавриша [34, 35] у Дніпровсько-Донецькій западині (по-
перечне тектонічне районування) виділяються такі частини: північно-західна (чи 
Деснянський сегмент ДДР), центральна (чи Удайсько-Сульський сегмент) і півден-
но-східна (чи Псельсько-Орельский сегмент) (рис. 1). У західних частинах цих сег-
ментів розташовуються сідловини (Брагінсько-Лоївська, Удайська і Псьольсько-Вор-
склянська), у східних — депресії (Ніжинська, Лохвицька і Карлівська).

Поперечна зональність геоструктури обумовлена сіткою дорифтових розломів, 
які були активні не тільки в рифтовий, але і в пізніші етапи розвитку регіону.

1.3. Нафтогазоносність
Східний нафтогазоносний регіон, або Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна 

область займає провідне місце за видобутком вуглеводнів в Україні. Початкові по-
тенційні ресурси ВВ Дніпровсько-Донецької западини становлять (за даними Чер-
нігівського відділення УкрДГРІ) 5319,0 млн. т у.п. Поточні потенційні видобувні ре-
сурси ВВ оцінюються в 3382,4 млн. т у.п. [58].
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Всього за весь період проведення геологорозвідувальних робіт в Східному на-
фтогазоносному регіоні України було відкрито 244 нафтових, нафтогазоконден-
сатних, нафтогазових, газоконденсатних та газових родовищ, в т.ч. 2 унікальних з 
запасами понад 300 млн. т у.п. (Шебелинське ГК та Західно-Хрестищенське ГК), 3 
крупних з запасами понад 100 млн. т у.п. (Яблунівське НГК, Глинсько-Розбишівське 
НГК та Єфремівське ГК), 14 великих з запасами понад 30 млн. т у.п. (Березівське 
ГК, Гнідинцівське НГК, Кобзівське ГК, Котелевське ГК, Леляківське НГК, Матвіївське 
НГК, Машівське ГК, Медведівське ГК, Мелихівське ГК, Опішнянське НГК, Рибаль-
ське НГК, Розпашнівське ГК, Рудівсько-Червонозаводське НГК, Тимофіївське НГК), 
23 середніх з запасами понад 10 млн. т у.п. (Абазівське ГК, Анастасівське НГК, Ан-
дріяшівське НГК, Артюхівське НГК, Більське НГК, Бугруватівське Н, Гадяцьке НГК, 
Дружелюбівське НГК, Качанівське НГК, Кегичівське ГК, Коржівське НГК, Ланнів-
ське ГК, Новотроїцьке НГК, Пролетарське НГК, Сахалінське НГК, Свиридівське ГК, 
Семенцівське ГК, Семиренківське ГК, Солохівське НГК, Східно-Полтавське ГК, Хар-
ківцівське НГК, Чутівське НГК, Юліївське НГК) (рисунок 2).

З 1935 року в Східному нафтогазоносному регіоні  було видобуто понад 
1936,6 млн. т у.п., в т.ч.: газу вільного — 1615,1 млрд. м3, газу розчиненого — 
35,1 млрд. м3, нафти — 213,7 млн.т та газового конденсату — 72,7 млн.т. Найбіль-
ший обсяг вуглеводнів було видобуто з нижньопермсько-верхньокам’яновугіль-
них відкладів (рисунок 3).

Максимального видобутку природного газу у регіоні було досягнуто у 
1976 році — 61,5 млрд. м3, нафти та конденсату — в 1972 році (близько 12 млн.т).

В 2012 році в регіоні було видобуто 18,1 млрд. м3 газу та 2,6 млн.т нафти та га-
зового конденсату.

Основними причинами зменшення видобутку газу та нафти з газовим конден-
сатом є [40]:

1) виснаженість основних родовищ газу і нафти, які фактично визначали обсяги 
видобутку ВВ в Україні у минулі роки;

2) недостатні прирости розвіданих запасів ВВ за рахунок ГРР;
3) відсутність відкриттів в останні роки значних за запасами родовищ нафти і газу;
4) значне скорочення обсягів експлуатаційного буріння.

За нафтогазонасиченими та екрануючими властивостями товщ в ДДГНО виді-
ляється 8 нафтогазоносних (продуктивних) комплексів (таблиця 1) [6, 37, 40, 44, 89, 
106 та інші]. Верхній (мезозойський) комплекс характеризується локальною нафто-
газоносністю.

Його невеликі запаси мали практичне значення лише на перших етапах осво-
єння регіону. Подальше нарощування запасів ВВ з ним не пов’язується.

РОЗДІЛ 1. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ І НАФТОГАЗОНОСНОСТІ 
СХІДНОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ









27

Верхньокам’яновугільно-пермський комплекс має субрегіонально-локальне 
поширення. Можливість нарощування запасів нафти і газу незначна, оскільки не-
має відкриттів, пов’язаних з пастками неантиклінального типу, а фонд додатніх 
замкнених підняттів практично вичерпаний. Подальші перспективи пов’язуються 
лише з приштоковими ділянками [32, 38, 40, 98].

Середньокам’яновугільний комплекс за характером поширення є субрегіональним. 
Прогнозується відкриття нових родовищ нафти і газу [14, 58, 104]. Пошукові роботи за-
звичай ведуться попутно під час оцінки продуктивності товщі нижнього карбону [38, 40].

Верхньовізейсько-серпуховський комплекс є регіонально нафтогазоносним. За 
потенційними можливостями посідає провідне місце, незважаючи на те, що прак-
тично половина його початкових ресурсів отримала промислову оцінку. Саме у від-
кладах цього комплексу прогнозується найбільша кількість пасток неантикліналь-
ного типу [17, 21, 28, 40, 46, 58, 68, 70, 77, 111].

Турнейсько-нижньовізейський комплекс також регіонально поширений. За 
потенційними можливостями він займає друге місце. Характеризується наявністю 
вториннопорових теригенних і вториннопорових та тріщинуватих карбонатних ко-
лекторів [14, 19, 20, 30, 31, 37, 41, 64, 73, 74, 76, 111].

Девонський комплекс поширений субрегіонально. Рівень потенційних можли-
востей даного комплексу в залежності від часу та поглядів дослідників  коливався 
в значних межах [6, 37, 38, 40, 41, 48, 68, 83, 89, 106]. Тому не виключено, що під час 
подальших пошукових робіт, його оцінка може значно підвищитися.

Докембрійський комплекс поширений локально. Але відкриття родовищ не 
тільки підтвердило наявність промислових покладів в ньому, але і суттєво розшири-
ло територію пошуків [3, 6, 39,40, 42, 45, 54, 80, 84, 85, 88, 106, 108].

Під час нафтогазогеологічного районування, яке базується на особливостях ге-
ологічної будови тектонічних елементів, розвитку різних типів локальних структур, 
просторового розміщення покладів та родовищ ВВ, їх фазового стану, продуктив-
ності та кількості нафтогазоносних комплексів, в межах Східного нафтогазоносного 
регіону прийнято виділяти 1 нафтоносний (НР), 3 газоносних (ГР), 6 нафтогазоно-
сних (НГР) і 5 перспективних (ПР) районів (рисунок 4) [6, 40, 58, 106].

Нижче наводиться стисла характеристика цих нафтогазоносних і перспектив-
них районів відповідно.

Чернігівсько-Брагінський перспективний район (ПР) розташований в пів-
нічно-західній частині ДДЗ. За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів тери-
торія Чернігівсько-Брагінського ПР відноситься до VIII категорії (менше 5 тис.т ВВ 
на 1 км2), а крайній північний схід району — до VII категорії (5–10 тис.т ВВ на 1 км2). 
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Глибина залягання фундаменту в районі змінюється від 1000 м до 6000 м.
Девонські відклади в грабені переважно вулканогенні (на бортах відсутні). Не-

має активної участі соляного тектогенезу, розрізи карбону і пермі редуковані. На-
скрізні структури осадового чохла переважно опошуковані з негативними результа-
тами, незважаючи на прямі ознаки нафти і газу.

На сучасному етапі продуктивність жодного комплексу не доведена. Потен-
ційно продуктивними в досліджуваному районі є горизонти в стратиграфічно-
му інтервалі від девонських до верхньовізейських відкладів. Основні перспективи 
пов’язуються з літологічними, статиграфічними і комбінованими пастками, з дуже 
дрібними антиклінальними об’єктами на малих глибинах. Нерозвідані видобувні 
ресурси (С3+Д) району оцінюються в 13,3 млн. т. у.п. За фазовим складом переважає 
нафта. Площа району 8,4 тис. км2 [40, 58].

Монастирищенсько-Софіївський нафтоносний район (НР) розташований 
в межах північно-західної частини ДДЗ. Товщина осадового чохла досягає в грабе-
ні 7 км, на Північному борті трохи більше 2 км, на Південному до 2,5 км. Площа 
району 5 тис. км2, нерозвідані видобувні ресурси 54,7 млн. т у.п. [40, 58].

Станом на 01.01.2012 р. в Монастирищенсько-Софіївському НР нараховується 
9 родовищ, нафтогазоносність яких пов’язана із відкладами нижнього і верхнього 
візе, серпухова і башкиру. Поклади родовищ вуглеводнів Монастирищенсько-Со-
фіївського НР склепінні, тектонічно екрановані і склепінні тектонічно екрановані. 
Запаси 9 родовищ (антиклінальні підняття) змінюються від 0,05 до 8,36 млн. т нафти. 
Освоєність розвіданих запасів більше 70%.

В напрямку від південного заходу до північного сходу щільність нерозвіданих 
видобувних ресурсів території Монастирищенсько-Софіївського НР збільшується 
від менше 5 тис.т до 20 тис.т ВВ на 1 км2 (VI-VIII категорії).

 Потенційно продуктивними в досліджуваному районі є значна кількість гори-
зонтів в стратиграфічному інтервалі від порід девону до нижньопермських відкла-
дів. Літологічне екранування має другорядне значення і зазвичай тільки контролює 
розміщення покладів в межах тектонічно екранованих пасток.

Талалаївсько-Рибальський нафтогазоносний район (НГР) розташований в 
межах Північної прибортової зони ДДЗ. За щільністю нерозвіданих видобувних ре-
сурсів територія Талалаївсько-Рибальського НГР відноситься до ІІ-V категорій (від 
20 тис.т до 200 тис.т ВВ на 1 км2). Площа району 6 тис км2, нерозвідані видобувні 
ресурси 317,4 млн т у.п., ступінь розвіданості більше 60% [38, 40].

Станом на 01.01.2012 р. в Талалаївсько-Рибальському НГР нараховується 
53 родовища з покладами у відкладах від девонських до юрських. Об’єкти мають 
значну різноманітність за ступенем ускладнення соляною тектонікою, формою 
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будови і співвідношенням структурних планів. Поклади родовищ вуглеводнів Тала-
лаївсько-Рибальського НГР склепінні, тектонічно екрановані і склепінні тектонічно 
екрановані. Значна кількість родовищ — багатопластові [38].

Скупчення ВВ за глибиною, згідно роботи [38], розподілялися так: 0-1 км — ро-
довищ немає; 1-2 км — 2 нафтових, 2 нафтогазових і 5 газових; 2-3 км — 5 нафтових, 8 
нафтогазових, 4 газових; 3-4 км — 53 нафтових, 8 нафтогазових, 28 газових; 4-5 км — 
28 нафтових, 5 нафтогазових, 48 газових; 5-6 км — 2 нафтових, 14 газових скупчень. 
Нижня межа нафтоносності на глибині 5087 м, газоносності — 5991 м.

Потенційно продуктивними в досліджуваному районі є значна кількість гори-
зонтів в стратиграфічному інтервалі від порід кристалічного фундаменту до мезо-
зойських відкладів. Літологічне екранування має другорядне значення і зазвичай 
тільки контролює розміщення покладів в межах тектонічно екранованих пасток.

Глинсько-Солохівський нафтогазоносний район (НГР) розташований в ме-
жах осьової зони Дніпровського грабену ДДЗ. Тут встановлені крупні (Яблунівське, 
Глинсько-Розбишівське) і великі (Гнідинцівське, Леляківське, Опішнянське, Матвіїв-
ське) родовища ВВ. Середні, невеликі і дрібні родовища ВВ приурочені до значних 
соляних валів [38, 40]. Нижняя межа промислової нафтогазоносності встановлена на 
глибині 4929 м, газоносності — 6287 м.

Станом на 01.01.2012 р. в Глинсько-Солохівському НГР нараховується 58 родо-
вищ у відкладах від девонських до юрських. Поклади родовищ вуглеводнів Глин-
сько-Солохівського НГР склепінні, тектонічно екрановані, склепінні тектонічно 
екрановані, літологічно обмежені і стратиграфічно обмежені [130]. Поклади родо-
вищ пластові або масивно-пластові.

За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів територія Глинсько-Солохів-
ського НГР відноситься до VІ-II категорій (від 10 тис.т до 200 тис.т ВВ на 1 км2). Не-
розвідані видобувні ресурси — 653,4 млн. т у.п. [40].

Потенційно продуктивними в досліджуваному районі є значна кількість гори-
зонтів в стратиграфічному інтервалі від порід девону до середньоюрських відкладів. 

Антонівсько-Білоцерківський перспективний район (ПР) розташований в 
межах західної частини південної прибортової зони ДДЗ. На сучасному етапі про-
дуктивність жодного комплексу не доведена.

Площа 3 тис. км2, нерозвідані видобувні ресурси 20,8 млн. т у.п. [6, 40]. Встанов-
лені прямі ознаки нафтогазоносності [37]. Глибина залягання фундаменту в районі 
змінюється від 2500 м до 8000 м.

За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів територія відноситься до VІІІ 
(менше 5 тис.т ВВ на 1 км2) — V категорій (від 20 тис.т до 30 тис.т ВВ на 1 км2).

Потенційно продуктивними в досліджуваному районі є горизонти в стратигра-
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фічному інтервалі від девонських до серпуховських відкладів. Прогнозні типи пас-
ток — неантиклінальні, літологічно та стратиграфічно екрановані.

Рябухинсько-Північноголубівський нафтогазоносний район (НГР) розташо-
ваний в межах центральної частини північної прибортової зони ДДЗ.

За час проведення робіт в Рябухинсько-Північноголубівському НГР відкрито 9 
родовищ із покладами у відкладах від девону до середнього карбону. Поклади родо-
вищ вуглеводнів Рябухинсько-Північноголубівського НГР тектонічно екрановані і 
склепінні тектонічно екрановані,  пластові. Родовища від дрібних до середніх.

Ступінь розвіданості району 80%. Площа 3,8 тис. км2, нерозвідані видобувні ре-
сурси 209,2 млн. т у.п. [40].

За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів територія Рябухин-
сько-Північноголубівського НГР відноситься до ІV-II категорій (від 30 тис.т до 
200 тис.т ВВ на 1 км2). Глибина залягання фундаменту в районі змінюється від 
4000 м до 12000 м.

Потенційно продуктивними в досліджуваному районі є значна кількість гори-
зонтів в стратиграфічному інтервалі від порід девону до нижньопермських відкладів.

Машівсько-Шебелинський нафтогазоносний район (НГР) розташований в 
межах осьової зони ДДЗ. Глибина залягання фундаменту в районі змінюється від 
12000 м до 18500 м.

За час проведення робіт в Машівсько-Шебелинському НГР відкрито 23 родо-
вища, в т.ч. унікальні за запасами Шебелинське і Західно-Хрестищенське та круп-
не Єфремівське родовища. Стратиграфічно поклади ВВ приурочені до відкладів  
від серпухова до нижньої пермі включно. Поклади родовищ вуглеводнів Машів-
сько-Шебелинського НГР тектонічно екрановані і склепінні тектонічно екрановані, 
масивно-пластові і пластові.

Площа району — 7,3 тис. км2. Ступінь розвіданості 90%. Нерозвідані ресурси 
району оцінюються у 195,2 млн. т у.п. [6, 40].

За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів більша частина території 
Машівсько-Шебелинського НГР відноситься до VI-III категорій (від 10 тис.т до 
100 тис. т ВВ на 1 км2).

Потенційно продуктивними в досліджуваному районі є значна кількість гори-
зонтів в стратиграфічному інтервалі від візейських до нижньопермських відкладів. 

Відкриття в 2002 році крупного Кобзівського газоконденсатного родовища дало 
можливість провести переоцінку нерозвіданих видобувних ресурсів (С3+Д) і збіль-
шити їх на 21,3 млн. т у.п.

Руденківсько-Пролетарський нафтогазоносний район (НГР) розташований 
в межах південної прибортової зони ДДЗ. За щільністю нерозвіданих видобувних 
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ресурсів територія району відноситься до VІ-IIІ категорій (від 10 тис.т до 100 тис.т ВВ 
на 1 км2). Глибина залягання фундаменту в районі змінюється від 5000 м до 10000 м. 
Площа 4,3 тис. км2. Нерозвідані ресурси ВВ оцінюються в 198,1 млн. т у.п. [40].

За час проведення робіт в  Руденківсько-Пролетарському НГР відкрито 30 ро-
довищ із покладами у відкладах від девону до юри. Поклади родовищ вуглеводнів 
Руденківсько-Пролетарського НГР тектонічно екрановані і склепінні тектонічно 
екрановані. Літологічне екранування має другорядне значення і зазвичай тільки 
контролює розміщення покладів в межах тектонічно екранованих пасток. Поклади 
родовищ пластові або масивні [46].

Потенційно продуктивними в досліджуваному районі є значна кількість гори-
зонтів в стратиграфічному інтервалі від порід девону до середньоюрських відкладів. 

Октябрсько-Лозовський перспективний район (ПР) розташований на схід 
від зони зчленування південно-східної частини ДДЗ та Донбасу. Він характеризу-
ється слабкою дислокованістю відкладів і незначною розвіданістю території. Пло-
ща 3,7 тис. км2, нерозвідані ресурси 71,0 млн. т у.п. [40].

Район охоплює Лозівську монокліналь. В районі закартовані незгідні скиди, які 
є надійним екраном нафтогазоносних площ на моноклінальному схилі Північного 
борту ДДЗ та Північній прибортовій зоні Дніпровського грабена — певна аналогія 
в будові зі Зміївською монокліналлю (Рябухинсько-Північноголубівського району), 
де вже відкриті поклади газу. Глибина залягання фундаменту в районі змінюється 
від 5000 м до 12000 м.

За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів територія Октябрсько-Лозов-
ського ПР відноситься до VII-ІV категорій (від 5 тис.т до 50 тис.т ВВ на 1 км2). Нероз-
відані ресурси району оцінюються у 71,0 млн. т у.п. [40].

Потенційно продуктивними в досліджуваному районі є горизонти в страти-
графічному інтервалі від порід девону до нижньопермських відкладів. Основні 
перспективи пов’язуються з неантиклінальними пастками на ділянках стрімкого 
моноклінального занурення відкладів середнього карбону і верхньовізейсько-сер-
пуховського комплексу [46].

На сьогоднішній день продуктивність жодного комплексу не доведена.
Співаківський газоносний район (ГР) розташований в межах зони зчленуван-

ня ДДЗ та Донбасу. За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів територія Спі-
ваківського ГР відноситься до VІІІ-III категорій (від менше 5 тис.т до 100 тис.т ВВ на 
1 км2). Глибина залягання фундаменту в районі змінюється від 13000 м до 18000 м. 
Площа району 5,3 тис. км2, нерозвідані видобувні ресурси 77,7 млн. т у.п.

За час проведення робіт на Співаківському ГР  відкрито 5 родовищ у відкла-
дах середнього карбону та верхньокам’яновугільно-нижньопермського комплексу. 
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Поклади родовищ вуглеводнів Співаківського ГР тектонічно екрановані і склепінні 
тектонічно екрановані, пластові.

Потенційно продуктивними в досліджуваному районі є горизонти в стратигра-
фічному інтервалі від турнейських до нижньопермських відкладів.

Кальміус-Бахмуцький перспективний район (ПР) розташований в зоні 
зчленування ДДЗ та Донбасу. За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів 
територія Кальміус-Бахмуцького ПР відноситься до VIII-VI категорій (від менше 
5 тис.т до 20 тис.т ВВ на 1 км2). Глибина залягання фундаменту в районі зміню-
ється від 10000 м до 22000 м. Площа району 7 тис. км2, нерозвідані видобувні ре-
сурси — 47,7 млн. т у.п. [40].

Потенційно продуктивними в досліджуваному районі є горизонти в стратигра-
фічному інтервалі від порід кристалічного фундаменту до нижньопермських від-
кладів. На сучасному етапі продуктивність жодного комплексу не доведена.

Красноріцький газоносний район (ГР) розташований в межах північних 
околиць Донбасу. Площа 2 тис. км2, нерозвідані видобувні ресурси 40,3 млн. т у.п. 
Товщина осадового чохла до 5 км. У районі встановлена сітка субширотних скидів 
значних амплітуд і розмірів, ускладнених короткими поперечними порушеннями. 
Поряд зі згідними встановлені і незгідні скиди. До головних з них приурочені низки 
видовжених конседиментаційних складок зі зрізаними північними крилами.

За час проведення робіт у Краснорецькому ГР відкрито 12 родовищ із поклада-
ми у відкладах нижнього і середнього карбону. Поклади родовищ вуглеводнів Крас-
норецького ГР тектонічно екрановані і склепінні тектонічно екрановані, пластові.

За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів територія Краснорецького ГР 
відноситься до VI-V категорій (від 10 тис.т до 30 тис.т ВВ на 1 км2). Глибина залягання 
фундаменту в районі змінюється від 3500 м до 5000 м. Потенційно продуктивними в 
досліджуваному районі є середньо- та нижньокам’яновугільні відклади.

Лисичанський газоносний район (ГР) розташований в зоні дрібної складчасто-
сті Донбасу. Площа 1,3 тис. км², нерозвідані видобувні ресурси — 17,8 млн. т у.п. [40]. 
Глибина залягання фундаменту в районі змінюється від 4500 м до 6000 м.

За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів територія Лисичанського ГР 
відноситься до VI-V категорій (від 10 тис.т до 30 тис.т ВВ на 1 км2).

Потенційно продуктивними в досліджуваному районі є значна кількість гори-
зонтів в стратиграфічному інтервалі від порід тріасу до турнейських відкладів. За 
час проведення робіт у Лисичанському ГР відкрито 1 газове родовище із покладами 
у відкладах нижнього та середнього карбону і тріасу. Поклади Краснопопівського 
родовища вуглеводнів Лисичанського ГР склепінні тектонічно екрановані, пластові.

Нафтогазоносний район (НГР) Північного борту розташований в межах Північ-
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ного борту ДДЗ. Глибина залягання фундаменту в районі змінюється від 500 м до 5000 м.
За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів територія Північного борту 

відноситься до VIII-IІІ категорій (від менше 5 тис.т до 100 тис.т ВВ на 1 км2).
Станом на 01.01.2012 р. на Північному борті ДДЗ нараховується 38 родовищ 

із покладами у породах від кристалічного фундаменту до верхнього карбону. На-
фтогазоносні структури на Північному борті — це антикліналі, брахіантикліналі, 
геміантикліналі (напівсклепіння і незамкнуті антикліналі, структурні носи, тераси і 
тектонічні блоки), ускладнені порушеннями. Структури, відображені в усіх продук-
тивних комплексах, належать до наскрізних; структури, виражені в нижніх комп-
лексах – до похованих; структури, що виявляються у верхніх комплексах, не відобра-
жені у нижніх і характеризуються іншим співвідношенням структурних планів – до 
дисгармонійних (Північний Донбас) [40, 58]. Поклади родовищ вуглеводнів Північ-
ного борту ДДЗ склепінні, тектонічно екрановані, склепінні тектонічно екрановані, 
склепінні літологічно обмежені.

Потенційно продуктивними в досліджуваному районі є значна кількість гори-
зонтів в стратиграфічному інтервалі від порід кристалічного фундаменту до відкла-
дів верхнього карбону [40, 129].

Нерозвідані видобувні ресурси (С3+Д) району оцінюються в 270,4 млн. т у.п. [40].
Перспективний район (ПР) Південного борту розташований в межах Південно-

го борту ДДЗ. Глибина залягання фундаменту в районі змінюється від 500 м до 3000 м.
На сучасному етапі освоєння продуктивність осадових комплексів не доведена, 

нерозвідані видобувні ресурси — 61,3 млн. т у.п. [40].
За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів територія Південного борту 

відноситься до VIII-V категорій (від менше 5 тис.т до 30 тис.т ВВ на 1 км2).
Перспективи нафтогазоносності Південного борту пов’язуються з піщано-

алеври товими верхньовізейськими, серпуховськими, середньокам’яновугільними 
відкладами і карбонатною товщею турнейсько-ранньовізейського віку, де флю-
їдоупорами є пачки аргілітів у серпуховській і середньокам’яновугільній товщах. 
До перспективних віднесені кори вивітрювання і розущільнені породи всередині 
товщі непроникних кристалічних утворень фундаменту. Пріоритетні райони: Са-
марсько-Вовчанський виступ, Магдалинівський прогин і занурені частини Золота-
рівської і Яготинської монокліналей [40].

Прогнозується, що поклади вуглеводнів Південного борту ДДЗ будуть тек-
тонічно екрановані чи склепінні тектонічно екрановані. Літологічне екранування 
буде мати другорядне значення і зазвичай тільки контролюватиме розміщення по-
кладів в межах тектонічно екранованих пасток. Поклади родовищ прогнозуються 
пластові, масивні або масивно-пластові.
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Співставлення даних за нерозвіданими видобувними ресурсами (С3+Д) за 2008 і 
2009 рр. по районах Східного нафтогазоносного регіону наводиться у таблиці 2 [40].

Таблиця 2 — Співставлення даних за нерозвіданими видобувними ресурсами (С3+Д) за 2008 і 2009 рр. по 
районах ДДГНО за Т.М. Пригаріною, В.В. Гладуном та ін. [40].

Назва районів ДДГНО

Нерозвідані 
видобувні ресурси 
(С3+Д), млн. т. у.п.

Місце в 
ДДГНО

2008 р. 2009 р.

Глинсько-Солохівський НГР (Г) 652,2 653,4 1

Талалаївсько-Рибальський НГР (В) 315,2 317,4 2

Північний борт НГР (О) 272,3 270,4 3

Рябухінсько-Північноголубівський НГР (Е) 210,3 209,2 4

Руденківсько-Пролетарський НГР (З) 195,8 198,1 5

Машівсько-Шебелинський НГР (Ж) 173,9 195,2 6

Співаківський ГР (К) 77,7 77,7 7

Октябрсько-Лозовський ПР (І) 71,0 71,0 8

Південний борт ПР (П) 61,3 61,3 9

Монастирищенсько-Софіївський НР (Б) 54,6 54,7 10

Кальміус-Бахмуцький ПР (Л) 47,7 47,7 11

Красноріцький ГР (М) 40,4 40,3 12

Антонівсько-Білоцерківський ПР (Д) 20,8 20,8 13

Лисичанський ГР (Н) 17,8 17,8 14

Чернігівсько-Брагінський ПР (А) 13,3 13,3 15

Разом 2234,3 2224,3
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РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ГЕОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВ 
ГАЗОНОСНОСТІ УЩІЛЬНЕНИХ ТЕРИГЕННИХ ПОРІД У СХІДНОМУ 

НАФТОГАЗОНОСНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Скупчення газу в ущільнених породах або як його ще називають в літературі — 
«газ центральнобасейнового типу», «газ щільних колекторів» принципово відріз-
няється від покладів ВВ звичайних родовищ (рисунок 5). Так, традиційні поклади 
містяться у проникних породах-колекторах і приурочені до локальних просторо-
вих об’єктів — антиклінальних, літологічних, стратиграфічних, тектонічних або 
комбінованих пасток і за їх межами не зустрічаються. Скупчення нетрадиційного 
газу містяться переважно в ущільнених малопроникних алеврито-піщанистих поро-
дах і, як правило, мають регіональне поширення. Локалізація скупчень газу в ущіль-
нених породах не залежить від структурного фактора. Так, найбільші скупчення 
газу в ущільнених породах, на відміну від традиційних покладів газу, поширені в 
межах центральних найбільш занурених частин западин і улоговин. Характерною 
особливістю нетрадиційних скупчень газу в ущільнених породах є відсутність чіт-
кого поділу на колектор і флюїдоупор. Порода одночасно є колектором і покриш-
кою, а утримання газу в породі обумовлене поєднанням капілярних сил з факто-
рами катагенетичних (вторинних) процесів, що вплинули на фільтраційно-ємнісні 
властивості порід. Важливим також є відсутність у нетрадиційних скупченнях газу 
водогазових контактів. З технічної точку зору, головна відмінність між традиційни-
ми покладами і нетрадиційними скупченнями газу в ущільнених породах полягає 
у неможливості отримання промислових дебітів газу в останніх без використання 
спеціальних технологій гідророзриву пласта (ГРП).

Узагальнення геолого-геофізичних та геолого-промислових матеріалів по 
Північно-Американських нафтогазоносних басейнах з промисловою газоносністю 
ущільнених порід, зокрема Анадарко, Грін-Рівер, Сан-Хуан, Східно-Техаський, Апа-
лацький, Пермський, Вал-Верде, Форт-Уорт, Західно-Канадський, Північно-Луізіан-
ський, Денвер, Піанс, Уіллістонський та ін., як з літературних джерел та розміщених 
в мережі Internet публікацій (Spencer C.W., Masters I.A., B.E.Law, Rice D.D., Al-Shaieb 
Z. та ін.), так і безпосередньо отриманих від представників іноземних компаній 
(Shell,ExxonMobil та ін.) [134, 135, 137, 138, 141, 142, 144, 145, 149, 151, 152, 155- 157] 
дозволили визначити основні геологічні критерії оцінки перспектив газоносності 
ущільнених порід в Східному нафтогазоносному регіоні України.

1) Літологічний склад і фаціальні особливості промислово-газоносних ущіль-
нених порід. У літологічному відношенні перспективні породи представлені вторин-
но-зміненими пісковиками та алевролітами різноманітними за своїми текстурними і 
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структурними особливостями. Вміст глинистої домішки змінюється від 3-4% до 25-30%. 
Більш перспективними є породи з вмістом глинистої домішки до 15%. Характерною 
особливістю цихи порід є низька проникність. Пустотний простір представлений в 
основному ізольованими і напівізольованими порами. Аналіз літологічних особли-
востей ущільнених порід показує, що первинно ці породи були колекторами з до-
статньо високими фільтраційними і ємнісними властивостями, однак потім, в про-
цесі катагенезу, пористість, а особливо проникність породи значно зменшились, що 
призвело до утворення напівпроникних і непроникних різновидів. Газ в ущільнених 
породах міститься, як у відкритих, так і в закритих (ізольованих і напівізольованих) 
порах. У відкритих і напівізольованих порах газ утримується капілярними силами. 
Досить часто пустотний простір ущільнених порід значно збільшується за рахунок 
розвитку вторинних процесів і, перш за все, вилуговування і тріщиноутворення. Що 
стосується впливу фаціальних особливостей ущільнених порід на ступінь їх перспек-
тивності в газоносному плані, то за результатами проведеного аналізу встановлено 
наступне: промислово газоносними є практично всі генетичні типи відкладів, вмі-
щуючі ущільнені породи. В той же час, ступінь перспективності різних генетичних 
типів відкладів значною мірою залежить від їх сучасного структурно-тектонічного 
положення в басейні. Так, в межах центральних частин прогинів найбільшими пер-
спективами характеризуються мілководно-морські відклади, в яких ущільнені алев-
ро-піщані породи формують, латерально витримані пачки значної товщини, дещо 
меншими перспективами характеризуються прибережно-морські і руслові утворен-
ня. В межах бортових і схилових частин найбільш перспективними є  дельтові, аван-
дельтові і прибережно-морські відклади, які утворюють серії локальних піщаних тіл. 
Перспективність добре витриманих піщаних тіл мілководно-морського генезису в 
межах бортових частин басейну різко падає в зв’язку зі зростанням ризику обводнен-
ня. В технічному відношенні, згідно робіт [27, 55] найбільш цікавими з точки зору 
освоєння є пісковики і алевроліти прибережно-морського і мілководно-морського ге-
незису, які добре реагують на гідророзрив. Реакція на гідророзрив алевро-піщаних 
утворень дельтового і алювіального генезису є неоднозначною.

2) Ступінь термальної зрілості газоперспективних ущільнених порід. Сту-
пінь термальної зрілості порід є одним із найбільш важливих критеріїв. По-перше, 
саме процеси катагенетичних перетворень первинно пористих і проникних піско-
виків та алевролітів і обумовили утворення ущільнених порід, структура пустотного 
простору яких є сприятливою для акумулювання і утримування газу в ізольованих і 
напівізольованих  порах. По-друге, скупчення газу в ущільнених породах генетично 
пов’язані з породними комплексами, оскільки газ в ущільнені колектори потрапив 
з контактуючих нафтогазоматеринських відкладів. В цьому випадку одними із най-
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важливіших аспектів є визначення основних етапів продукування газової складової 
нафтогазоматеринськими товщами, що також прямо пов’язане зі ступенем термаль-
ної зрілості органічної речовини.

Фактичні дані по басейнах Північно-Американського континенту свідчать, що 
ступінь катагенезу ущільнених порід, вміщуючих скупчення газу нетрадиційного 
типу може, змінюватися від 0,6 Rо (середина МК1) до 3,0 Rо (середина АК2). Причому, 
скупчення нетрадиційного газу в ущільнених породах мезозойського віку приуро-
чені до утворень зі ступенем термальної зрілості від 0,6 Rо (середина МК1) до 1,5 Rо 
(середина МК4), а в палеозойських — до порід зі ступенем термальної зрілості від 
0,8-0,9 Rо (границя МК2–МК3) до 2,0-3,0 Rо (АК1–АК2). Так, наприклад, в Апалацькому 
басейні — газ ущільнених порід на більшій частині території знаходиться в зоні 
катагенезу 0,8-1,3 Rо (тобто МК2-4), а у східній зануреній частині — в зоні значень 
катагенезу понад 1,3 Rо (МК4-5). В басейні Сан-Хуан — на стадіях МК1-2. В басейні 
Грін-Рівер термальна зрілість порід, які вміщують скупчення нетрадиційного газу, 
в середньому, становить 0,7-0,9 Ro (МК2-3). В Східно-Техаському та Північно-Луізіан-
ському басейнах — 0,6-1,3 Rо (МК1-4). В западині Анадарко нетрадиційні скупчення 
газу локалізуються в ущільнених породах зі ступенем термальної зрілості від 
0,92 Ro (середина МК3) до 3,0 Ro (АК2) і вище. Однак переважна більшість промис-
лово газоносних ущільнених порід характеризується ступенем катагенезу від 0,8 Rо 
(кінець МК2) до 2,0 Rо (початок АК1), що відповідає головній зоні газоутворення за 
А.Е. Конторовичем, або «газовому вікну» за термінологією західних спеціалістів (та-
блиця 3). Слід зазначити, що верхня границя визначеного діапазону (0,8 Rо) відобра-
жає не тільки початок головної фази газоутворення, а й являється і певною межею на 
якій під впливом температури та тиску внаслідок катагенетичних перетворень відбу-
ваються суттєві зміни в структурі пустотного простору породи [68, 71]. Приблизно такі 
ж мінімальні значення Rо (0,8-0,9) рекомендує використовувати і відомий американ-
ський дослідних, «батько» «центральнобасейнового газу» Б. Лоу [141, 142]. Що до ниж-
ньої границі, то вона також обумовлена декількома факторами. По-перше, при зростан-
ні ступеня катагенезу вище 2,0-2,3 Rо відбуваються глибокі мінеральні перетворення і 
суттєві структурно-текстурні зміни теригенних порід [37], які призводять до практично 
повної перебудови існуючого пустотного простору, а по-друге, в складі газу, який про-
дукується газоматеринськими породами, значно зростає вміст CO2, N2 та Н2S.

3) Пористість і проникність газоперспективних ущільнених порід. Загаль-
на пористість промислово газоносних ущільнених порід за наявними даними [134, 
138, 155, 157] змінюється від 1,5-2,5% до 17-18%. Однак, середні значення в більшості 
випадків не перевищують 5%. Причому значення відкритої пористості змінюються 
від 0,5% до 16%, і в середньому становлять — 3-4%. Проникність коливається в більш 
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Таблиця 3 – Зіставлення зон утворення вуглеводнів зі ступенями катагенетичної перетвореності орга-
нічної речовини.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ГЕОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВ ГАЗОНОСНОСТІ УЩІЛЬНЕНИХ 
ТЕРИГЕННИХ ПОРІД У СХІДНОМУ НАФТОГАЗОНОСНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ



42

значних межах від 0,001 мД до 0,5 мД, однак в більшості випадків не перевищує 
0,1 мД. Причому, слід враховувати, що за даними компанії ExxonMobil ущільнені 
породи з проникністю менше 0,0085 мД і пористістю до 2% є малопродуктивними 
(низький дебіт до 1000 м3/д) навіть після проведення повного комплексу робіт зі 
стимулювання припливу. До того ж, як показує практика розробки скупчень, пов’я-
заних з ущільненими породами з такими низькими фільтраційно-ємнісними  пара-
метрами, коефіцієнт видобутку газу тут є дуже низьким. Таким чином, для оцінки 
перспектив промислової газоносності ущільнених алевро-піщаних порід, як ниж-
ню межу слід використовувати такі параметри: відкрита пористість — 2,0%, про-
никність — 0,009 мД. Що до верхньої межі, то тут все набагато складніше, так як 
необхідно враховувати генезис пустот, що формують пористість породи і характер 
локалізації таких порід у розрізі. В цілому, якщо порода характеризується значен-
нями матричної проникності понад 0,5 мД і/або матричною пористістю понад 
8-10% і такі різновиди переважають в розрізі, то резервуари є більш перспективними 
для формування традиційних скупчень вуглеводнів, ніж для утворення скупчень 
нетрадиційного газу. В той же час розвиток вторинної пористості і проникності в 
ущільнених алевро-піщаних породах на окремих ділянках навпаки збільшує сту-
пінь їх перспективності. Такі ділянки із розвитком підвищених значень пористості і 
проникності, що утворилися за рахунок вторинних процесів  (за термінологією аме-
риканських спеціалістів “sweet points” солодкі місця), є першочерговими об’єктами 
для видобутку нетрадиційного газу з ущільнених порід.

4) Вміст органічної речовини. Як вже зазначалось, скупчення газу в ущільне-
них породах є сингенетичними вміщуючим відкладам. У зв’язку із цим, необхідною 
умовою для формування скупчень газу в товщах ущільнених порід є залягання їх в 
парагенезисі з глинистими породами, збагаченими органічною речовиною (нафто-
газоматеринськими породами). За аналогією з визначенням газоносності сланцевих 
утворень мінімальне значення Сорг в глинистих породах має становити 1% і з його 
зростанням перспективність контактуючих ущільнених колекторів збільшується.

5) Маловодність розрізу, який вміщує ущільнені породи. Відклади, що міс-
тять газ в ущільнених колекторах, характеризуються маловодністю продуктивної 
товщі. Формування зон маловодності напряму пов’язано з процесом утворення 
скупчень газу нетрадиційного типу в ущільнених породах. Пояснюється це тим, що 
за рахунок генерації газу водночас з ущільненням порід і гідрофобізацією пустотно-
го простору, виникають умови при яких вода витісняється, а вуглеводні утримують-
ся в мікропорах за рахунок капілярних сил. Цей процес достатньо добре висвітле-
ний у роботах Дж. Ханта, який описав механізм утворення гідрофобних колекторів 
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і характер міграції і акумуляції в них вуглеводнів. Так, відповідно до Дж. Ханта, 
гідрофобізація пустотного простору порід відбувається за рахунок прориву плівки 
залишкової води на поверхні пор поверхнево-активними вуглеводнями, які проду-
куються нафтогазоматеринськими утвореннями, що залягають в параґенезі з алев-
ро-піщаними товщами, під час катагенетичних перетворень. Причому, імовірність 
прориву водної плівки і гідрофобізації колектора зростає зі збільшенням термальної 
зрілості порід і підвищенням мінералізації пластової води за рахунок збільшення 
вмісту в ній іонів Са+ і Mg+. В цьому випадку, виникають умови при яких вугле-
водневі сполуки краще, ніж вода, змочують породу і градієнт потенціальної енергії, 
спрямований у бік вузьких ділянок мікропор, що призводить до витіснення води у 
зону кращих колекторів, яка може бути розташована гіпсометрично вище [9]. Таким 
чином, можуть утворюватися потужні товщі ущільнених порід, які насичені пере-
важно газом з невеликою кількістю води. Цей критерій достатньо легко визначаєть-
ся за даними ГДС та аналізом результатів випробування і, безсумнівно, є також од-
ним із найбільш важливих, оскільки наявність значної кількості води в ущільнених 
пластах значно знижує перспективи видобутку з них нетрадиційного газу.

Положення верхньої границі зони маловодості в більшості випадків співпадає 
зі значеннями катагенезу порід 0,8-0,9, але в окремих випадках в залежності від кон-
кретних геологічних умов може відповідати й іншим значенням (вищим або ниж-
чим). В окремих басейнах американського континенту виділяється не тільки верхня 
межа зони маловодності, а й нижня, наявність якої переважно обумовлена літоло-
го-стратиграфічними факторами. В цьому випадку формується так званий «мегаі-
зольований комплекс», який характеризуються не тільки специфічними гідрогеоло-
гічними, але і специфічними баричними умовами [145].

6) Термобаричні умови локалізації скупчень газу нетрадиційного типу в 
ущільнених породах.

Аналіз даних щодо впливу сучасних температур на локалізацію скупчень газу 
в ущільнених породах показав наступне. Скупчення газу в ущільнених породах ло-
калізуються у широкому температурному діапазоні від 30оС до 200оС. Проведений 
аналіз показує, що пряма залежність локалізації скупчень газу в ущільнених поро-
дах від сучасних температурних показників – відсутня. Виключенням є той випадок, 
коли, сучасна температура повністю відповідає термальній зрілості породи, тобто 
скупчення газу в ущільнених породах знаходяться в діапазоні сучасних температур 
від 100оС до 200оС, отже відповідають термальній зрілості порід від 0,8 Rо (середня 
частина МК2) до 2,5 Rо (границя АК1 – АК2). Таким чином, використовувати сучасну 
температуру як один із показників при оцінці перспектив газоносності ущільнених 
порід, можливо лише для тих басейнів, де інверсійні рухи (підйом території) були 
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або зовсім відсутні, або проявилися в дуже незначній мірі. Отже, температурний по-
казник при оцінці території ДДЗ, яка неодноразово зазнавала підйому,  на перспек-
тивність пошуку газу в ущільнених породах, є малоінформативним.

Що стосується тиску, то встановлено, що скупчення газу в ущільнених породах 
можуть знаходиться як у зонах з нормальними (гідростатичними) тисками, так і в 
зонах з аномальними тисками (АВПТ або АНПТ). В зонах АВПТ газ знаходиться в 
палеозойських басейнах Грін-Рівер, Сан-Хуан, Східно-Техаському, Північно-Луізіан-
ському і Анадарко, а в зонах АНПТ — в Апалацькому, Західно-Канадському басей-
нах [27, 55]. Причому в усіх зазначених вище басейнах, без винятку, скупчення газу в 
ущільнених породах зустрічаються і на ділянках з нормальним гідростатичним тис-
ком. В той же час, цілком природно, що у зонах АВПТ видобуток нетрадиційного 
газу з ущільнених порід ведеться більш інтенсивно, оскільки в цих зонах значно вища 
щільність запасів і при випробуванні свердловин отримуються значно вищі дебіти, 
ніж в інших зонах. Таким чином, такий параметр, як тиск, при оцінці перспектив по-
шуку скупчень газу в ущільнених породах, слід використовувати, але використову-
вати його лише на якісному рівні при визначенні ступеня перспективності території.

7) Товщина перспективних пластів і глибина їх залягання. Крім перелічених 
критеріїв, які обумовлюють просторове виділення відкладів, вміщуючих газ нетра-
диційного типу, велику роль відіграють геологічні фактори, пов’язані з технологіч-
ними або економічними обмеженнями промислового видобутку газу, але які тим не 
менш відносяться до важливих критеріїв оцінки перспектив газоносності ущільне-
них порід. Для рентабельної розробки такого типу газу обов’язково застосовується 
інтенсифікація припливу за допомогою гідророзриву пласта, технологія проведен-
ня якої найкраще відпрацьована до глибини 4,5 км. Тобто, для більш ефективного 
гідророзриву та економічно вигідної розробки покладів газу нетрадиційного типу 
необхідно, щоб товщина пласта, складененого газонасиченими ущільненими алев-
ро-піщаними породами, була не менше 40-50 м або, щоб це була група пластів, мен-
шої товщини (від 15-20 м кожний), які відокремлюються один від одного незначни-
ми прошарками інших літологічних різновидів порід. При цьому, слід зазначити, 
що при розвитку науки та техніки параметри даних чинників можуть змінюватися. 
Тобто цілком закономірно, що через декілька років максимальна глибина рента-
бельної розробки таких шарів буде збільшена, а товщина прошарків зменшена.

Підсумовуючи вищевикладене, для успішного пошуку газу нетрадиційного 
типу в ущільнених породах в Східному нафтогазоносному регіоні України, із вра-
хуванням його специфічних рис, визначено наступні основні геологічні та техні-
ко-промислові критерії оцінки перспектив газоносності (рисунок 6):
1. Літологічний склад порід та їх фаціальна приуроченість: ущільнені вторин-
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но-змінені пісковики та алевроліти в першу чергу мілководно-морського, дещо 
менше дельтового, прибережно-морського та алювіального генезису.

2. Ступінь термальної зрілості порід: інтервал від кінця МК2 (Rо – 0,80) до почат-
ку АК1 (Rо – 2,0).

3. Пористість і проникність: пористість не менше 2%, проникність не менше – 0,009 мД. 
4. Вміст органічної речовини у парагенетичних глинистих відкладах: більше 1,0%.
5. Маловодність розрізу: ущільнені породи повинні знаходитись у зоні маловодності.
6. Товщина горизонту: мінімальна товщина продуктивної товщі становить 40 м, 

або групи пластів (2-3 пласта) з товщиною від 15-20 метрів кожний. 
7. Максимальна глибина залягання перспективних відкладів: до 4,5 км.

До додаткових критеріїв оцінки ступеня перспективності ущільнених алев-
ро-піщаних порід на нетрадиційний газ слід віднести: однорідність літологічного 
складу, розвиток тріщинуватості; знаходження порід в зоні з АВПТ та (або) наяв-
ність в породах аномально високих порових тисків. Всі ці параметри можуть значно 
підвищувати ступінь перспективності промислової газоносності ущільнених порід.

Рисунок 6 — Основні критерії оцінки перспектив газоносності ущільнених порід.
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РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ СХІДНОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ
УКРАЇНИ НА СКУПЧЕННЯ ГАЗУ В УЩІЛЬНЕНИХ ТЕРИГЕННИХ ПОРОДАХ ТА ВИДІЛЕННЯ
НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНИХ СТРАТИГРАФІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ І ЗОН

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ СХІДНОГО НАФТОГА-
ЗОНОСНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ НА СКУПЧЕННЯ ГАЗУ В УЩІЛЬНЕНИХ 
ТЕРИГЕННИХ ПОРОДАХ ТА ВИДІЛЕННЯ НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНИХ 

СТРАТИГРАФІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ І ЗОН

3.1 Фактичний матеріал та методичні засади проведення досліджень
Вивчення геологічної будови та нафтогазоносності Східного нафтогазоносно-

го регіону проводиться вже понад 80 років. За цей час проведено значний обсяг сейс-
мічних, гравіметричних, магнітометричних та електрометричних  робіт, пробурено 
понад 11 000 свердловин, виконано значні обсяги геофізичних досліджень в свердло-
винах та аналітичних досліджень кернового матеріалу. Безумовно, зазначені дослі-
дження були спрямовані на пошук та розвідку традиційних родовищ нафти і газу, 
однак, як показав проведений аналіз, значну їх частину можна використовувати і 
під час пошуків неконвеційних вуглеводнів. Окрім загальногеологічної інформації 
(стратифікації, структурного положення, фаціальної приуроченості тощо), переду-
сім це стосується результатів геофізичних досліджень свердловин і результатів пе-
трофізичних досліджень, аналіз яких дає змогу встановити характер змін фільтра-
ційних параметрів порід за площею та розрізом, визначити перспективні інтервали 
та зони для пошуку газу в ущільнених алевро-піщаних породах. Важливими також 
є результати промислових досліджень перспективних об’єктів, вивчення термальної 
зрілості порід, літологічного складу та фізико-механічних параметрів порід.

В рамках даної роботи було проаналізовано геолого-геофізичні матеріали та 
результати лабораторних досліджень кернового матеріалу з 800 свердловин, які 
пробурені у різних структурно-тектонічних частинах регіону (рисунок 7). У тери-
торіальному відношенні найбільша кількість свердловин зосереджена в межах пів-
денно-східної і центральної частин Дніпровсько-Донецької западини, дещо менше 
в північно-західній її частині. Всього було проаналізовано і використано у роботі 
результати понад 4500 аналізів петрофізичних властивостей порід, 1920 аналізів ка-
тагенетичної зрілості порід, 250 рентгено-структурних аналізів і близько  1600 опи-
сів керна та шліфів (значна частина аналітичних досліджень була виконана у різні 
роки  у лабораторіях ЧВ  УкрДГРІ і УкрНДІГаз).

Також, в роботі були використані результати лабораторних петрофізичних та 
геохімічних досліджень, виконаних Київським національним  університетом імені 
Тараса Шевченка в 2010-2012 роках під час проведення робіт за темами «Вивчення 
геологічних передумов газоносності сланцевих відкладів України», «Перспективи 
газоносності ущільнених порід нафтогазоносних басейнів України», «Аналітичні 
дослідження сланцевих порід, перспективних на неконвенційний газ», результати 
яких викладені у книзі V.
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Додатково, з метою виділення у розрізі і визначення закономірностей латераль-
ного поширення газоперспективних ущільнених алевро-піщаних порід, було прове-
дено переінтерпретацію геофізичних матеріалів 84 глибоких свердловин (рисунок 7).

3.2 Перспективні стратиграфічні комплекси для пошуку
нетрадиційного газу в ущільнених теригенних породах

Відповідно до розроблених геологічних критеріїв оцінки перспектив газонос-
ності ущільнених порід, проведено комплексний аналіз відкладів Східного нафтога-
зоносного регіону України з метою визначення найбільш перспективних стратигра-
фічних комплексів та їх територіальної приуроченості в регіональному відношенні.

Осадовий чохол ДДЗ представлений потужною товщею осадових порід від се-
редньодевонських до четвертинних включно, які залягають на породах кристаліч-
ного фундаменту архей-протерозойського віку. Завдяки різноманітним фаціальним 
умовам, осадові породи характеризуються дуже різним літологічним складом — від 
відкритоморських (аргіліти, алевроліти, пісковики та вапняки) до лагунних (вапня-
ки, сіль, крейда, ангідрити) та континентальних (вугілля, строкатоколірні породи) [5, 
36]. Глибини залягання осадових утворень поступово збільшуються в напрямку з пів-
нічного заходу на південний схід, а також від бортів западини до її осьової частини. 
Максимальна товщина осадових відкладів в найбільш занурених частинах Дніпров-
сько-Донецької западини, розташованих на південному сході, досягає 15-17 км і більше.

На сьогоднішній день, у западині встановлена промислова продуктивність у поро-
дах кристалічного фундаменту та палеозойських і мезозойських осадових утвореннях 
[6, 37]. Переважна більшість родовищ вуглеводнів зосереджена в палеозойських відкла-
дах, з якими і пов’язуються значні перспективи на пошуки газу нетрадиційного типу в 
ущільнених алевро-піщаних породах. Відклади мезозою та кайнозою характеризують-
ся  низькою стадією термальної зрілості порід і наявністю значної кількості водоносних 
горизонтів, в зв’язку з чим інтересу для пошуків неконвеційного газу не представляють.

Девонська система
Девонські відклади широко розповсюджені у Дніпровсько-Донецькій западині 

[36]. У центральній та північно-західній частинах западини вони розкриті свердло-
винами на глибинах від 1000 м до 5000 м.

Залягають девонські відклади на кристалічних породах фундаменту, перекри-
ваються у більшості випадків незгідно породами нижнього карбону [16, 36, 100, 109]. В 
стратиграфічному відношенні девонські утворення у ДДЗ представлені відкладами 
двох відділів — середнього (частково) та верхнього. [36]. У середньому девоні вста-
новлені породи ейфельського та живетського ярусів, у верхньому — франського та 
фаменського (рисунок 8).
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Рисунок 7 — Карта фактичного матеріалу (Східний нафтогазоносний  регіон України). 1 – свердло-
вини, де проведена переінтерпретація матеріалів ГДС; 2 – свердловини, які використовувались при 
проведенні досліджень; 3 – границі грабену та перехідної зони між ВА та ДСС.
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псів, ангідритів, пірокластичних та ефузивних порід [8, 36, 101, 109]. Формування 
осадових відкладів відбувалось у різноманітних фаціальних умовах — морських, ла-
гунних, дельтових та континентальних. Слід зазначити, що для девону дуже харак-
терна велика фаціальна мінливість, коливання товщини окремих формацій, чис-
ленні перериви в осадконакопиченні та складна блокова тектоніка.

Відклади девонської системи, завдяки принципово різним палеотектонічним 
умовам осадконакопичення, представлені двома різноманітними осадовими комп-
лексами: нижнім — типово платформенним і верхнім — рифтовим [33]. Нижній 
комплекс включає в себе переважно теригенні осадки ейфельського і живетського 
ярусів (наровський, старооскольський горизонти) та теригенні, карбонатно-глини-
сті та глинисто-алевритові осадки нижньої частини франського ярусу (пашийський, 
тиманський (киновський), саргаєвський і семилуцький горизонти). Верхній, рифто-
вий комплекс охоплює карбонатно-теригенні, соленосні та вулканогенно-осадові 
утворення від верхньої частини франського ярусу до фаменського ярусу включно 
(речицький, воронезький євланівський, лівенський, задонський, єлецький, лебедян-
ський, оптуховський, озерський і хованський горизонти).

Для платформенного комплексу характерні відносна постійність літолого-фаці-
ального складу і невеликі товщини порід, що його складають (найчастіше 150-200 м).

Найбільш характерною особливістю рифтового комплексу є різка фаціальна 
мінливість розрізу в залежності від структурних умов. Максимальні товщини та со-
леносний тип розрізу приурочені до локальних западин кристалічного фундамен-
ту. У межах виступів та піднесених блоків фундаменту, зазвичай, формувався знач-
но скорочений за товщиною і сульфатизований розріз.

Загалом, у розрізі девону в практиці геологорозвідувальних робіт прийнято ви-
діляти п’ять літологічних комплексів:  підсольовий (наровський, старооскольський, 
пашийський, тиманський (киновський), саргаєвський, семилуцький, речицький і 
воронезький горизонти), нижньосоленосний (євланівський і лівенський горизонти), 
міжсольовий (задонський і єлецький горизонти), верхньосоленосний (лебедянський 
горизонт) та надсольовий (оптуховський, озерський і хованський горизонти) [37].

Проведений аналіз геолого-геофізичних і геолого-промислових матеріалів по-
казав, що алевритово-піщані відклади найбільш поширені у відкладах підсольового, 
міжсольового та надсольового комплексів. Виділяються наступні основні стратигра-
фічні рівні поширення ущільнених алевро-піщаних порід:

Підсольовий комплекс
Нижня частина ейфельського ярусу — чергування сірих, світло- та темно-сі-

рих, часто червоно-бурих та іржаво-коричневих кварцових і аркозових, місцями 
кварцитовидних різнозернистих пісковиків, зеленувато-сірих та бурих алевролітів, 
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темно-сірих, зелених, бурих і коричневих аргілітів, темно-сірих дрібно- та тонкозерни-
стих доломітів. Слід зазначити, що ці відклади мають дуже обмежене розповсюдження 
і розкриті свердловинами лише в межах північно-західної частини ДДЗ. Глибина заля-
гання відкладів у розкритих розрізах коливається в межах від 1500 м до близько 3000 м. 
Товщина алевро-піщаних пачок тут становить 5-10 м, в поодиноких випадках — 15 м. 
Ступінь катагенезу порід у розкритих розрізах в середньому змінюється від МК2 
до МК4 (Rо — 0,8-1,55). Вміст Сорг в глинистих породах, що залягають в парагенезисі 
з алевро-піщаними породами — 0,2-0,5%. Середні значення відкритої пористості — 
4,5-5,5%, середні значення проникності — менше 0,1 мД. В поодиноких випадках зна-
чення пористості сягають 17,5-18,0%, а проникності — 50-60 мД (на ділянках розвитку 
тріщинуватості). Формування піщаних відкладів відбувалося у прибережних умовах.

Нижня частина живетського ярусу — зеленувато-бурі та блакитні гравеліти та 
кварцові пісковики, що перешаровуються зі строкатобарвними аргілітами та алевролі-
тами з проверствами доломітів та доломітизованих пісковиків (відклади, розкриті сверд-
ловинами лише в межах північно-західної частини ДДЗ). Глибина залягання відкладів 
змінюється в дуже широких межах від 1400 м до 4000-4600 м. Товщина алевро-піщаних 
пачок 15-20 м. Ступінь катагенезу порід у розкритих розрізах в середньому змінюється 
від МК2 до МК4 (Rо — 0,8-1,55). Вміст Сорг в глинистих породах, що залягають в парагене-
зисі з алевро-піщаними породами — 0,1-0,3%. Середні значення відкритої пористості — 
4,0-5,0%, середні значення проникності — менше 0,1 мД. В окремих інтервалах зустріча-
ються породи з відкритою пористістю до 19% і проникністю — до 60-70 мД. Підвищені 
значення пористості і проникності обумовлені розвитком таких вторинних процесів, як 
вилуговування і тріщинуватість.  Фаціальні умови утворення — прибережно-морські.

Нижня частина франського ярусу (відклади пашийського горизонту). Ці відкла-
ди розкриті бурінням, в основному, в межах північно-західної частини і прибортових 
зон південно-східної частин ДДЗ. Глибина залягання відкладів у розкритих розрізах від 
2000-2500 м на північному заході до 4500-4950 м на південному сході. Потенційно пер-
спективні пачки складені добре відсортованими світло- та зеленувато-сірими, місцями 
бурими дрібнозернистими кварцовими та олігоміктовими пісковиками з прошарками 
аргілітів, алевролітів та глинистих вапняків. Товщина алевро-піщаних пачок 3-10 м. 
Ступінь катагенезу порід у розкритих розрізах в середньому змінюється від МК2 до МК4 
(Rо – 0,7-1,5). Вміст Сорг в глинистих породах, що залягають в парагенезисі з алевро-пі-
щаними породами — 0,1-0,5%. Значення відкритої пористості в середньому змінюють-
ся від 1,0% до 5,0%. Середні значення проникності, як правило, не перевищують 0,1 мД. 
В окремих свердловинах для порід  пашийського горизонту відмічаються підвищені 
значення відкритої пористості (до 15%) та проникності (до 45 мД). Формування відкла-
дів проходило, в основному, в прибережних і частково у нормально морських умовах.
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Міжсольовий комплекс
Верхня частина нижньофаменського під’ярусу (відклади єлецького горизонту). 

Відклади нижньофаменського під’ярусу розкриті значною кількістю свердловин в ме-
жах північно-західної і прибортових зон центральної і південно-східної частин ДДЗ. 
Глибина залягання відкладів у розкритих розрізах коливається в широких межах від 
1700 м до 4750 м. Потенційно перспективні пачки складені дрібноциклічним флішо-
подібним чергуванням аркозових піщанистих і глинистих порід. Товщина алевро-пі-
щаних пачок від 20-30 м до 50-60 м. Ступінь катагенезу порід у розкритих розрізах, в 
середньому, змінюється від МК1 до МК4 (Rо — 0,55-1,50). Вміст Сорг в глинистих породах, 
що залягають в парагенезисі з алевро-піщаними породами — 1,1-3,5%. Середні значен-
ня відкритої пористості змінюються від 4,0% до 12,0%, середні значення проникності 
0,05-0,2 мД. В поодиноких випадках значення відкритої пористості сягають 16-24%, а 
проникності — 110-280 мД [37]. За даними Лукіна О.Ю., формування в цих відкладах 
високопористих колекторів пов’язано з вилуговуванням кальциту і перекристалізаці-
єю глинистого цементу. Однак, широкого розвитку ці процеси у відкладах єлецького 
горизонту не отримали і розповсюджені локально. У фаціальному відношенні фор-
мування відкладів відбувалося в прибережних і мілководно-морських умовах.

Надсольовий комплекс
Верхня частина фаменського ярусу (озерсько-хованські відклади) представлена 

чергуванням глинисто-алевро-піщаних порід. Аргіліти темно-сірі, гідрослюдистого 
та каолініт-гідрослюдистого складу, з домішкою обвугленого рослинного детриту. 
Алевроліти темно-сірі, дрібно- та середньозернисті, кварцові, слюдисті, з карбонат-
но-глинистим цементом. Пісковики світло-сірі, різнозернисті, різного сортування, 
переважно кварцові, з каолініт-гідрослюдистим цементом.

Товщина алевро-піщаних пачок 5-15 м, в окремих районах 40-60 м. Глибина заля-
гання відкладів у розкритих розрізах змінюється від менше ніж 2000 м до 6000 м. Ступінь 
катагенезу порід, в середньому, змінюється від ПК3 до МК4 (Rо — 0,50-1,45).  Вміст Сорг 
в глинистих породах, що залягають в парагенезисі з алевро-піщаними породами — 
0,5-3,6%. Середні значення відкритої пористості змінюються від 4,0% до 7,5%, середні 
значення проникності 0,1-0,3 мД. В поодиноких випадках значення відкритої пористо-
сті сягають 11-14%, а проникності — 40-50 мД [37]. В фаціальному відношенні форму-
вання відкладів відбувалося в різних умовах від субконтинентальних (північно-західна 
частина западини) до мілководно-морських (південно-східна частина западини).

З точки зору пошуків газу нетрадиційного типу в ущільнених алевро-піщаних 
породах девонського комплексу, найбільш перспективними є міжсольові і надсольо-
ві відклади. Відклади підсольового девону можуть розглядатися лише, як умовно 
перспективні, що значною мірою обумовлено некондиційними товщинами пер-
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спективних пачок і низькими значеннями вмісту Сорг у супутніх глинистих породах.

Кам’яновугільна система
Нижньокам’яновугільний відділ
Нижньокам’яновугільні відклади мають широке поширення у Дніпровсько-До-

нецькій западині [36, 78, 109, 117, 119]. Залягають вони незгідно на різновікових від-
кладах девону або кристалічного фундаменту і перекриваються також незгідно по-
родами середнього карбону.

Відклади нижнього карбону представляють собою різнофаціальну товщу по-
рід від карбонатних та карбонатно-глинистих до сіро- та темноколірних териген-
них, що відкладалися в найрізноманітніших фаціальних умовах (морська, прибе-
режно-морська, лагунна, континентальна та ін. фації).

Нижньокам’яновугільний відділ складається з турнейського, візейського та сер-
пуховського ярусів [2, 78, 110, 117] (рисунок 9).

Турнейський ярус в ДДЗ є синонімом XV мікрофауністичного горизонту (МФГ) 
[78, 122]. Вивчення його органічних решток показало, що тут присутні аналоги всіх 
зон Донбасу (C1tb, C1tc, C1td) та горизонтів Східноєвропейської платформи: мальов-
ського, упінського, черепетського та кізеловського [15, 102, 103].

Відклади турнейського віку різнофаціальні і, що є цілком логічним, неоднорід-
ні за літологічним складом, тому розрізи по латералі можна згрупувати у три типи: 
переважно карбонатний, карбонатно-глинистий або глинисто-карбонатний та те-
ригенний або глинисто-піщаний. Глибина залягання відкладів у розкритих розрізах 
коливається в широких межах від 2300-2500 м до 5500-6200 м.

Територіально теригенний тип розрізу поширений у центральних районах пів-
нічно-західної, приосьовій та прибортових зонах центральної частини та частково 
у прибортових зонах південно-східної частин западини. Причому слід враховувати, 
що на глибинах менше 4500 м відклади турнейського комплексу теригенного типу 
поширені лише в межах північно-західної частини, прибортових зонах центральної 
і південної прибортової зони південно-східної частини ДДЗ.

В літологічному відношенні в межах цієї території алевро-піщані пачки складе-
ні переважно пісковиками та алевролітами, з тонкими прошарками аргілітів.

Пісковики переважно від світло-сірих до сірих, дрібно- та середньозернисті, 
кварцові, з каолінітовим цементом, середньозцементовані, міцні, іноді слюдисті та 
глинисті, з вуглистими включеннями та включеннями піриту. Під мікроскопом — це 
пісковики світло-сірі середньозернисті кварцові, з поодинокими зернами польових 
шпатів (плагіоклазів) на поровому цементі карбонатно-глинистого складу. Глини-
стий матеріал представлений крупнолускуватим каолінітом, а карбонатний – каль-
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цитом та доломітом. Спостерігається регенерація кварцу та плагіоклазу.
Алевроліти крупнозернисті, глинисті, слюдисті, з великою кількістю вуглефі-

кованих рослинних решток. Під мікроскопом: алевроліт темно-сірий, крупнозер-
нистий на глинистому цементі базального типу. Алевритова фракція представлена 
кварцом кутастим, часто уламкової та клиноподібної форми. Рідко зустрічаються 
напівобкатані зерна мікрокварцитів. Цемент складений тонкодисперсною гідрос-
людою з тонким вугільним пилом, розсіяним по всій породі. Зустрічаються обвуг-
лені рослинні рештки. Окрім того, зустрічаються включення дрібного піриту, який 
місцями утворює скупчення у вигляді невеликих гнізд.

Стратиграфічно більшість алевро-піщаних пачок розвинута у відкладах верх-
ньотурнейського під’ярусу. Товщина алевро-піщаних пачок змінюється від 5-10 м до 
45-50 м. Ступінь катагенезу порід у розкритих розрізах, в середньому, змінюється від 
ПК3 до МК4 (Rо — 0,50-1,5), однак до глибини 4500 м ступінь катагенезу турнейських 
порід, як правило, не перевищує стадії МК2 (Rо до 0,80-0,85). Вміст Сорг в глинистих 
породах, що залягають в парагенезисі з алевро-піщаними породами — 0,3-2,5%. Се-
редні значення відкритої пористості змінюються від 8,0% до 12,0%, середні значення 
проникності 0,5-10,0 мД. В поодиноких випадках значення відкритої пористості ся-
гають 17%, а проникності — 95 мД [37]. У фаціальному відношенні формування від-
кладів відбувалося, в основному, в континентальних і субконтинентальних умовах.

Візейський ярус. Візейські відклади характеризуються максимальною площею 
розповсюдження. Вони трансгресивно залягають на різних стратиграфічних рівнях 
турнейського ярусу, девону, а на окремих виступах фундаменту  в межах грабину та 
на бортах западини — на кристалічному фундаменті.

Повнота розрізу та товщини відкладів візейського ярусу змінюються в широких 
межах. У північно-західному напрямку спостерігається послідовне виклинювання 
нижньовізейських і частково верхньовізейських відкладів.

Візейський ярус поділяється на два під’яруси — верхній і нижній. До нижнього 
під’ярусу відносяться XIV i XIII МФГ, з ХІІа по Х МФГ — до верхнього під’ярусу [78]. 

Відклади нижньовізейського під’ярусу присутні на більшій частині території 
западини. Глибина залягання відкладів у розкритих розрізах від 2500 м до 6320 м. 
Вони мають дуже мінливий літологічний склад від теригенних переважно піща-
но-алевритових до глинистих та карбонатних порід [10, 72, 73, 86]. Проведений ана-
ліз показав, що пачки піщано-алевритових порід поширені, в основному, у нижній 
частині нижньовізейського під’ярусу у відкладах XIV МФГ.

Враховуючи глибини залягання нижньовізейських алевро-піщаних пачок, най-
більші перспективи пов’язуються з північно-західною частиною ДДЗ та її приборто-
вими зонами.
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В літологічному відношенні алевро-піщані пачки в межах цієї території складе-
ні пісковиками та алевролітами, з прошарками аргілітів.

Алевроліти сірі, в окремих прошарках темно-сірі, з уривками обвуглених рослин, 
косо- та лінзовидношаруваті. Під мікроскопом: алевроліт з дрібноалевритовою струк-
турою, мікрошаруватою текстурою. Складений з дрібних кутастих зерен кварцу, лусок 
слюд, обвугленого рослинного шламу та дрібного детриту, зцементованих вуглисто-гли-
нистим матеріалом, кількість якого в окремих прошарках значна, а у деяких — глини-
стого матеріалу дуже мало. Відмічається інтенсивна піритизація. Також, спостерігаються 
алевроліти дрібно-крупнозернистої структури, кварцового складу з домішкою лусочок 
мусковіту, біотиту та циркону. Цемент глинистий (дрібнолускуватий каолінітовий, ка-
олінітово-гідрослюдистий), поровий, окремі зерна мають конформні контакти.

Пісковики сірі, ділянками темно-сірі, дрібнозернисті, горизонтально-шарува-
ті за рахунок обвугленого рослинного детриту, з гніздами глинистого матеріалу. Під 
мікроскопом: пісковик з дрібнопсамітовою структурою, хаотичною та гніздовид-
ною текстурою. Уламковий матеріал в основному кутастий, уламкової форми. Серед 
уламкового матеріалу поряд з кварцом присутні польові шпати, луска слюд. Цемент 
кварцовий та глинистий у вигляді крупнолускуватого каолініту, який деінде утворює 
крупні скупчення. Також відмічаються пісковики дрібнозернисті, кварцові, сірі, неша-
руваті, однорідні. Під мікроскопом: пісковик різнозернистий, дрібно- середньозерни-
стої структури, масивної текстури, з поодинокими зернами крупного псаміту. Поро-
да представлена зернами кварцу, витягнутими лусками слюд мусковіту, вивітрілими 
лусками слюд біотиту, цирконом, уламками кременистого матеріалу. Теригенний ма-
теріал середньообкатаний, погано відсортований. Цемент поровий, дрібнолускуватий, 
каолінітовий та карбонатний, окремі зерна мають конформно-регенераційні контакти.

Товщина алевро-піщаних пачок 5-20 м, в поодиноких випадках 40-50 м. Сту-
пінь катагенезу порід у розкритих розрізах в середньому змінюється від ПК3 до МК4 
(Rо — 0,50-1,45), однак до глибини 4500 м ступінь катагенезу нижньовізейських по-
рід, як і туренейських, як правило не перевищує стадії МК2 (Rо — до 0,85). Вміст Сорг 
в глинистих породах, що залягають в парагенезисі з алевро-піщаними породами — 
2,0-3,5%. Значення відкритої пористості в більшості випадків змінюються від 5,0% 
до 22%, проникності від 0,5 мД до 750 мД. В середньому, значення відкритої пористі 
становлять 11-14%, проникності 1,5 мД [37]. У фаціальному відношенні формування 
відкладів відбувалося, в основному, в субконтинентальних і прибережно-морських, 
меншою мірою — в континентальних і мілководно-морських умовах.

Відклади верхньовізейського під’ярусу в межах западини поширені значно ширше, 
ніж нижньовізейські, що підтверджується їх широким розповсюдженням на її бортах. 
Глибина залягання відкладів у розкритих розрізах змінюється від 2000 м на крайньому 
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північному заході до 3000-3500 м у прибортових зонах і до 5500-6300 м у осьовій части-
ні западини. Найбільшим поширенням характеризуються відклади верхньої частини 
верхньовізейського під’ярусу (відклади ХІІ-Х МФГ). Відклади нижньої частини  верхньо-
візейського під’ярусу (ХІІа МФГ) відсутні на деяких виступах фундаменту (наприклад, 
Білоцерківському), а також на окремих ділянках південної і північної прибортових зон 
западини, внаслідок передалексинської перерви в осадконакопиченні [61, 62].

В цілому, верхньовізейські відклади представлені потужною товщею піща-
но-глинистих порід з підпорядкованою роллю вапняків і доломітів. Найбільша кіль-
кість алевро-піщаних пластів поширена у відкладах ХІІ і Х МФГ, дещо менше у від-
кладах ХІІа (за рахунок більш широкого розвитку глинистих утворень) та ХІ МФГ (за 
рахунок більш широкого розвитку карбонатних утворень).

Товщина алевро-піщаних пачок змінюється від 3-5 м до 60-70 м. В літологічному 
відношенні перспективні пачки складені переважно пісковиками та алевролітами, з 
тонкими прошарками аргілітів.

Алевроліти переважно темно-сірі, глинисті, слюдисті, щільні, з вуглефікованим 
рослинним детритом, по якому розвинутий дрібнокристалічний пірит. Під мікроско-
пом: алевроліти гідрослюдисто-кварцові. Уламкова частина: кутасті уламки кварцу — 
90% та дрібнолускуваті гідрослюди. Цемент слюдисто-глинистий. Текстура шарувата.

Пісковики переважно сірі, дрібнозернисті, вапнисті, дуже міцні, зі значною до-
мішкою алевритового матеріалу. Під мікроскопом: пісковик мезоміктовий, дрібно-
зернистий з карбонатним цементом. Теригенний матеріал складає 75-80% породи, 
зерна напівобкатані, для них характерне конформне зчленування. У складі улам-
кової частини переважає кварц (до 75%). Окрім нього, серед уламків зустрічаються 
плагіоклази, уламки кварцитів, аргілітів, алевролітів. Цемент контактово-поровий, 
кальцитовий за складом. Окрім карбонатного матеріалу, у цементі присутній каолі-
ніт. З акцесорних мінералів у породі відмічені циркон, лейкоксен, анатаз. Спостері-
гаються дрібні обвуглені рослинні рештки та кріноїдний детрит.

Ступінь катагенезу порід у розкритих розрізах, до глибини 4500 м, в середньому, 
змінюється від ПК3 до (Rо – 0,35-1,15). В інтервалі глибин 4500-6100 м значення Rо для по-
рід верхньовізейського під ярусу сягають 2,5-2,9 (АК1-2). Вміст Сорг в глинистих породах, 
що залягають в парагенезисі з алевро-піщаними породами — 1,2-2,8%, іноді до 5,0-7,0%.

Значення відкритої пористості, в більшості випадків змінюються від 5,0% до 
24%, проникності — від 5 мД до 750 мД. В середньому значення відкритої пористості 
становлять 11-14%, проникності від 0,1-0,5 мД до 50-100 мД (в поодиноких випадках 
до 1800 мД) [37]. У фаціальному відношенні формування відкладів відбувалося, в 
основному, в прибережно-морських і мілководно-морських умовах.

Серпуховський ярус. У складі серпуховського ярусу виділяють два під’яруси — 
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верхній і нижній [36, 57]. Нижньосерпуховському під’ярусу відповідає ІХ МФГ, а 
верхньосерпуховському  під’ярусу — V-VІІІ МФГ.

Нижньосерпуховський під’ярус складений переважно безкарбонатними аргілі-
тами з прошарками алевролітів та пісковиків, з лінзами вапняків, сидеритів, кам’я-
ного вугілля і доломітів. Глибина залягання відкладів у розкритих розрізах колива-
ється в широких межах від 1000 м на крайньому північному заході та біля крайового 
порушення у прибортових зонах до 5000-5200 м у осьовій частині ДДЗ.

Аргіліти алевритисті темно-сірі, містять до 30% алевритових домішок кварцу, 
слюди, вуглистої органіки; часто вуглисті рештки у вигляді шламу і детриту, по яко-
му розвивається пірит.

Алевро-аргіліти складені приблизно навпіл з глинистої та алевритової фракцій.
Алевроліти темно-сірі і сірі, масивні, часто хвилясто-шаруваті, кварцові і слю-

дисто-кварцові, з глинистим цементом, подекуди з карбонатно-глинистим, найчас-
тіше з масовим рослинним детритом та шламом, на деяких площах містять уламки 
криноідей, брахіопод.

Пісковики у вигляді витриманих пластів зустрічаються рідко. Вони представлені пе-
реважно у вигляді лінз, які залягають на різних рівнях. Їх можна згрупувати в дві групи: 
пісковики певною мірою чисті від домішок і пісковики глинисті. Пісковики світло-сірі і 
сірі, дрібно- або середньозернисті, переважно кварцові, міцнозцементовані, слабослюди-
сті. Під мікроскопом: пісковики на 90% складаються з кварцу, 5-7% серицитизованого і 
пелітизованого польового шпату, до 3% лусочок мусковіту, часто хлоритизованого. Зерна 
напівобкатані, структура алевро-пелітова, текстура хаотична, подекуди слабоорієнтова-
на. Цемент карбонатно-глинистий. Серед глинистих мінералів найчастіше гідрослюди, 
також зустрічається каолініт, майже завжди присутні домішки слюд, серициту, кремени-
стого матеріалу, вугільної сажі. Серед карбонатів - кальцит, доломіт і найчастіше сидерит.

Інша група пісковиків — це пісковики темно-сірі, дрібнозернисті, переважно 
кварцові, з глинисто-алевритовими домішками слюд, гідрослюд, вугільного шламу і 
сажі, хвилясто-шаруваті зі шламом і детритом обвуглених рослинних решток.

Всі ці породи в нижньосерпуховському під’ярусі в межах різних структурно-фа-
ціальних зон, знаходяться в різних співвідношеннях. Як правило, розріз складений 
пачками, в кожному з яких переважають або аргіліти, або алевроліти та пісковики, 
або алевро-аргіліти. Спостерігається, що на найзануреніших ділянках переважають 
пачки алевроліти-пісковики, у найприпіднятіших — аргіліти, а між ними аргіліти 
та алевро-аргіліти. За цією ознакою розрізи можна поділити на чотири групи. Для 
авторів представляє інтерес група, де переважають алевроліти та пісковики. Пачки 
їх досягають товщини до 60 м і більше, в той час, коли пачки аргілітів — до 20 м. 
Ця група розрізів характерна, в основному, для найзануреніших ділянок западини 
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(Матвіївська, Опішнянська, Мачухська та низка інших площ). Достатньо потужні 
пласти пісковиків і алевролітів зустрічаються і на окремих ділянках південної при-
бортової зони. Слід також зазначити, що, як правило, піщані пласти, незважаючи 
на їх значну товщину, є дуже невитриманими по площі. Так, зміна літологічного 
складу і товщини алевро-піщаних пачок нижньосерпуховського під’ярусу достат-
ньо часто відбувається навіть в сусідніх свердловинах пробурених на одній площі.

Ступінь катагенезу порід у розкритих розрізах в середньому, змінюється від 
ПК3 до МК3 (Rо — 0,40-1,10) в поодиноких випадках в межах окремих крупноамплі-
тудних  структур південно-східної частини западини до АК1-2 (Rо – 2,2-2,6). Вміст 
Сорг в глинистих породах, що залягають в парагенезисі з алевро-піщаними по-
родами — 1,2-2,9%. Середні значення відкритої пористості змінюються від 4,5% до 
11,5%, середні значення проникності 0,1-1,0 мД. У фаціальному відношенні форму-
вання відкладів відбувалося, в основному, в континентальних і субконтинентальних 
умовах (озерні, болотні та алювіальні відклади).

Верхньосерпуховський під’ярус, на відміну від нижньосерпуховського, складе-
ний, в основному, пісковиками та алевролітами з підпорядкованою роллю аргілітів, 
вапняків, доломітів та кам’яного вугілля.

Аргіліти сірі і темно-сірі до чорних, переважно гідрослюдистого складу, тон-
кодисперсні, шаруваті з домішками вугільного пилу, ділянками сидеритизовані, 
подекуди з зоодетритом брахіопод, пелеципод, криноідей, моховаток. Прошарками 
аргіліти алевритисті, слюдисті з фітодетритом, з окремими крупними рослинними 
фрагментами, зустрічаються прошарки кам’яного вугілля, а також прошарки без 
рослинних решток. Іноді аргіліти мають комкувату текстуру і бугристі поверхні на-
шарування. В напрямку до бортів западини, в аргілітах спостерігається поява каолі-
ніту, а також аргіліти каолінітового складу зі значною домішкою вугільного пилу, з 
включеннями піриту. На окремих ділянках з’являються плямами строкаті кольори 
аргілітів: зеленувато-сірі, рудуваті, коричнюваті, червонуваті.

Алевроліти темно-сірі глинисті горизонтально-шаруваті за рахунок прошарків 
алевролітів, чистіших від глинистої фракції, подекуди комкуватих, з фітодетритом і 
шламом, подекуди карбонатні з зоодетритом.

Пісковики світло-сірі і сірі, дрібнозернисті, переважно кварцові, з домішками 
польових шпатів, кременю, з гніздами вуглистого пилу; цемент глинистий, подеку-
ди глинисто-карбонатний, в нижній частині анкеритовий, з зоодетритом, глиниста 
компонента представлена як гідрослюдою, так і каолінітом. Цемент порово-базаль-
ного, контактово-порового і базального типів.

Товщина алевро-піщаних пачок від 3-10 м до 70-80 м. Більшість пачок достатньо 
витримані по площі і добре простежуються в межах окремих структурних зон запади-
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ни. Глибина залягання відкладів у розкритих розрізах змінюється від 700 м до 5000 м. 
Ступінь катагенезу порід, в середньому, змінюється від ПК3 до МК3 (Rо — 0,40-1,10), в 
поодиноких випадках в межах окремих крупноамплітудних структур південно-схід-
ної частини западини до АК1-2 (Rо – 2,3-2,6). Вміст Сорг в глинистих породах, що заля-
гають в парагенезисі з алевро-піщаними породами — 1,0-2,0%. Значення відкритої 
пористості в більшості випадків змінюються від 6,0% до 22%, проникності від 0,5 мД 
до 950 мД, причому погіршення колекторських властивостей відбувається з заходу 
на схід, що пов’язано зі збільшенням ступеня  катагенезу порід [37].

Середньокам’яновугільний відділ
У Дніпровсько-Донецькій западині відклади середнього карбону поширені 

в об’ємі башкирського та московського ярусів, які незгідно залягають на породах 
нижнього карбону (рисунок 10) [13, 36, 78, 119]. Чергування морського та лагунного 
режимів та їх зміна низинними ландшафтами акумулятивних рівнин з загальною 
тенденцією до поступового занурення всього регіону, призвели до седиментації по-
тужного комплексу порід різного фаціального складу.

Башкирський ярус. Башкирські відклади поширені у всіх структурно-фаціаль-
них зонах Дніпровсько-Донецької западини. Вони трансгресивно  залягають на різних 
горизонтах серпуховського ярусу. Товщина башкирського ярусу змінюється в широ-
ких межах від 50-100 м на бортах і крайньому північному заході до 1000-1500 м у осьо-
вій частині западини і на її південному сході. Складається башкирський ярус з двох 
під’ярусів: нижнього і верхнього. За літологічним складом вони дуже відрізняються. 
Відклади нижньобашкирського під’ярусу — це комплекс переважно карбонатних 
порід нормально-морського типу [12, 36,], у відкладах верхньобашкирського під’я-
русу переважають теригенні породи. Таким чином, в зв’язку із таким характером 
розподілу літологічних різновидів порід, основні перспективи пошуку газу в ущіль-
нених піщано-алевритових породах слід пов’язувати з відкладами лише верхньої 
частини ярусу — верхньобашкирским під’ярусом.

Верхньобашкирський під’ярус представляє собою теригенну товщу циклічної 
будови. Глибина залягання відкладів у розкритих розрізах коливається в широких 
межах від 600 м до 6150 м. Літологічно — це чергування глинистих порід і пісковиків 
з прошарками карбонатних та вуглистих порід. Товщина алевро-піщаних пачок від 
5-20 м до 60-70 м. Алевро-піщані пачки найбільш поширені у середній та верхній ча-
стинах під’ярусу. Тут же фіксуються і найбільші їх товщини. Ступінь катагенезу по-
рід у розкритих розрізах  від ПК3 до МК5 (Rо — 0,4-1,75), на окремих високоамплітуд-
них антиклінальних структурах до АК1 (Rо — 2,0-2,15), причому  значення Rо вище 
0,8 (середина МК2) для порід верхньобашкирського під’ярусу фіксуються лише в ме-
жах центральних районів південно-східної частини ДДЗ, з якими і слід пов’язувати 
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основні перспективи пошуку газу в ущільнених породах в цих відкладах. Вміст Сорг 

в глинистих породах верхньобашкирського під’ярусу, що залягають в парагенезисі 
з алевро-піщаними породами в цих районах становить 1,1-1,6%, в окремих випадках 
до 5,6%. Відкрита пористість верхньобашкирських пісковиків і алевролітів в межах 
цієї ж території за даними лабораторних досліджень керну в середньому коливаєть-
ся від 3,0% до 7,0%, проникності — від 0,01 (і менше) до 0,03 мД. В окремих випадках 
значення  відкритої пористості можуть сягати 15-20%, а проникності — 370 мД (по 
тріщинах), однак практично всі підвищені значення пористості і проникності зафік-
совані в породах, які залягають на  глибинах до 2000 м.

Алевроліти темно-сірі, тонкослюдисті, міцнозцементовані, з вуглистим детритом 
та тонкою шаруватістю. Під мікроскопом: уламки середньовідсортовані, переважно 
кутасті, частково кородовані. Склад переважно кварцовий. Рудні мінерали — лейкок-
сен, пірит. Спостерігається велика кількість дрібного вуглистого детриту. Цемент 
карбонатно-гідрослюдистий, порово-базального типу, в окремих зонах базального і 
контактово-порового типів.

Пісковики темно-сірі, середньо-дрібнозернисті, алевритові, поліміктові, дуже 
міцні, з тонкою, місцями лінзовидно-хвилястою шаруватістю, дрібним вуглистим 
детритом, тріщинами по нашаруванню. Цемент слюдисто-карбонатно-глинистий. 
Під мікроскопом: уламки середньовідсортовані, кутасті та напівобкатані, часто ко-
родовані. Склад: кварц — 50%, польові шпати — 12-15%, слюди — 5-8%, уламки по-
рід — 25-32 % (сланці, гнейси, кремені, кварцити та ін.). Акцесорні мінерали — цир-
кон, рутил. Рудні мінерали — лейкоксен, пірит. Цемент (10-14%) полімінеральний: 
слюдисто-карбонатно-глинистий плівково-порового типу.

Московський ярус. Відклади московського ярусу на території Дніпровсько-До-
нецької западини розповсюджені у всіх структурно-тектонічних зонах [12, 36,]. Мос-
ковський ярус складається з двох під’ярусів. Відклади московського віку залягають 
на підстеляючих башкирських утвореннях зазвичай без стратиграфічної перерви. 
Глибина залягання відкладів у розкритих розрізах змінюється від 700 м до 4000 м. 
Московський ярус представлений переважно теригенними відкладами: аргілітами, 
алевролітами та пісковиками, що ритмічно перешаровуються з малопотужними про-
шарками вугілля та вапняків, які у розрізі відіграють роль маркуючих пачок. За умо-
вами осадконакопичення, більша частина розрізу московського віку може бути відне-
сена до субконтинентальних утворень (лагунні, алювіальні та озерно-болотні фації), 
але верхи ярусу представлені переважно морськими утвореннями [36]. Таким чином, 
найбільша кількість пачок алевро-піщаних порід спостерігається у відкладах ниж-
ньої частини московського ярусу, дещо менша у відкладах його середньої частини.

Ступінь катагенезу порід у розкритих розрізах від ПК2 до МК4 (Rо — 0,35-1,70), 

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ СХІДНОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ
УКРАЇНИ НА СКУПЧЕННЯ ГАЗУ В УЩІЛЬНЕНИХ ТЕРИГЕННИХ ПОРОДАХ ТА ВИДІЛЕННЯ
НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНИХ СТРАТИГРАФІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ І ЗОН



64

на окремих високоамплітудних структурах до МК5 (Rо — 1,8-2,0). Причому значення 
Rо вище 0,8 (середини МК2) для порід московського ярусу, як і для порід верхньобаш-
кирського під’ярусу, фіксуються лише в межах центральних районів південно-східної 
частини ДДЗ. Вміст Сорг в глинистих породах, що залягають в парагенезисі з алевро-пі-
щаними породами, в межах даної території — 0,9-1,5%. Товщина алевро-піщаних па-
чок змінюється тут від 10-20 м до 70-80 м. Перспективні пачки складені, в основному, 
пісковиками з підпорядкованою роллю алевролітів. За лабораторними даними і ма-
теріалами ГДС в межах центральних районів південно-східної частини ДДЗ значення 
відкритої пористості пісковиків і алевролітів московських ярусу коливаються від 1,5% 
до 25,0%, проникності від 0,005 мД до 290 мД. Причому, високі значення пористості і 
проникності характерні для порід, які залягають на глибинах до 1900-2100 м. Середні 
значення відкритої пористості порід, що залягають на більшій глибині, коливаються в 
межах від 3,0% до 8,0%, а проникності — від 0,01 мД до 0,05 мД.

Пісковики сірі, дрібнозернисті, поліміктові, неясно-горизонтальношаруваті, міц-
ні. Під мікроскопом: пісковик дрібнозернистий з глинисто-карбонатним цементом. 
Структура породи псамітова, текстура масивна, неорієнтована. Уламки представлені 
невідсортованими зернами кварцу, польових шпатів, прозорими слюдами, уламками 
порід. Розмір уламків 0,1-0,18 мм, іноді зустрічаються алевритові зерна кварцу. Обката-
ність зерен різна, але частіше зустрічаються необкатані, кутасті. Цемент в породі гли-
нисто-карбонатний, близько 10-12%. Увесь цемент порового, базально-порового типу. 
В породі присутня вуглиста речовина. Порожніх пор і тріщин немає, порода міцна.

Алевроліти чорні, поліміктові, масивні, з обвугленими рослинними рештками, 
міцні. Під мікроскопом: алевроліт вуглистий. Структура алевритова, текстура ма-
сивна. Розмір зерен 0,02-0,1 мм. Форма, в основному, кутаста, кутасто-обкатана та 
напівобкатана. Уламковий матеріал представлений кварцом, польовими шпатами, 
слюдами (біотитом та мусковітом) та уламками порід. Цемент (30-35%) нерівномір-
но-слюдистий, поровий. За мінеральним складом цемент хлорит-каолініт-гідрос-
людистий. В породі близько 5% займають уривки обвугленої рослинної органіки у 
вигляді дрібних та крупних (до 2 мм) пасм.

Верхньокам’яновугільний відділ
Відклади верхнього карбону у Дніпровсько-Донецькій западині мають дещо 

менше поширення, ніж відклади середнього карбону. Зменшення площі розповсю-
дження відбувається як в північно-західному напрямку, так і в напрямку від осьової 
частини западини до її бортів. Верхньокам’яновугільний відділ поділяється на каси-
мовський та гжельський яруси (рисунок 11) [36, 78].

Утворення верхнього карбону представляють собою циклічну товщу, що скла-
дена переважно піщано-глинистими відкладами із незначним вмістом вапняків, 
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доломітів, вугілля та вуглистих сланців. У фаціальному відношенні формування 
відкладів верхнього карбону на більшій частині території їх розповсюдження, від-
бувалося виключно в континентальних і субконтинентальних умовах. Виключен-
ня представляє крайова південно-східна частина западини, в межах якої, протягом 
пізньокам’яновугільного часу зрідка виникали умови для накопичення мілковод-
но-морських відкладів. В регіональному плані роль континентальних відкладів зро-
стає у північно-західному напрямку і до південного борту западини. Глибина заля-
гання відкладів у розкритих розрізах змінюється від 200-250 м до 3500-3800 м.

Пачки алевро-піщаних порід розвинуті практично по всьому розрізу верхнього 
карбону і поширені практично у всіх структурно-тектонічних зонах западини. Ступінь 
катагенезу порід у розкритих розрізах змінюється від ПК2 до МК3 (Rо — 0,3-1,0), в окре-
мих випадках до МК4 (Rо – 1,4). Причому, значення вище Rо — 0,5-0,8 зафіксовані лише 
для порід у відкладах касимівського ярусу і лише в свердловинах пробурених в межах 
осьової зони південно-східної частини ДДЗ. На решті території западини, породи верх-
ньокам’яновугільного комплексу ще не вступили не тільки в головну зону газоутво-
рення, але і головну зону нафтоутворення. Товщина алевро-піщаних пачок у відкла-
дах касимівського ярусу в межах крайової південно-східної частини ДДЗ змінюється 
від 5-10 м до 80-90 м. Вміст Сорг в глинистих утвореннях, що залягають в парагенезисі 
з алевро-піщаними породами змінюється від 0,5% до 1,3%. Потенційно перспективні 
пачки складені, в основному, пісковиками і алевролітами. Значення відкритої пористо-
сті в породах зі ступенем термальної зрілості більше 0,8 змінюються від 2,5% до 14,5%, 
проникності – від 0,01 мД до 45 мД. Фільтраційні властивості порід касимовського яру-
су різко погіршуються зі зростанням глибини їх залягання. Так до глибини 1700-1800 м 
середні значення проникності 10-15 мД, а вже на глибинах понад 2500 м – 0,01-0,1 мД.

Пісковики сірі, дрібнозернисті, поліміктові, косо- та горизонтально шаруваті, за ра-
хунок тонких вуглисто-слюдисто-глинистих прошарків, міцні. Під мікроскопом: пісковик 
дрібно-середньозернистий (розміри уламків 0,08-0,1 мм, іноді до 0,5 мм) з домішками алев-
риту. Форма уламків різна, за ступенем обкатаності переважають необкатані та слабообка-
тані, поодинокі — напівобкатані та добре обкатані. Склад теригенного матеріалу — кварц, 
хлоритизований чи лімонітизований, інколи з виділенням рудного мінералу, біотит, 
мусковіт, пелітизовані, серицитизовані, часто озалізнені польові шпати, мікрокварцити. 
Лусочки слюди часто вигнутої чи звивистої форми, деякі розщеплені чи розірвані, інко-
ли обвивають уламки. Цемент порового типу, складений каолінітом, гідрослюдою, гніз-
дами — кальцитом, з домішками вуглистого матеріалу, інколи піритизованого.

Алевроліти темно-сірі, польовошпатово-кварцові, глинисті, масивні, міцні. Під 
мікроскопом: алевроліт з домішками псаміту. Структура алевропсамітова, текстура 
неорієнтована. Порода нерівномірно глиниста. Уламкова частина складена із дрібно-

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ СХІДНОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ
УКРАЇНИ НА СКУПЧЕННЯ ГАЗУ В УЩІЛЬНЕНИХ ТЕРИГЕННИХ ПОРОДАХ ТА ВИДІЛЕННЯ
НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНИХ СТРАТИГРАФІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ І ЗОН



67

алевритових зерен кварцу, польового шпату та прозорих слюд. Уламки різного сту-
пеня обкатаності, але більшість з них необкатані та кутасті. Цемент каолініт-гідрос-
людистий; розташований у породі нерівномірно. Пор і тріщин не спостерігається.

Пермська система
Нижньопермський відділ 
Відклади ранньопермського періоду в Дніпровсько-Донецькій западині поширенні 

достатньо широко. Вони майже суцільним плащем покривають область осьового проги-
ну, південну та північну прибортові зони западини. В Дніпровсько-Донецькій западині 
нижньопермські відклади представлені асельським і сакмарським ярусами [36, 78, 117, 
122]. Максимальна товщина відкладів нижньої пермі — 1500 м. В літологічному відно-
шенні нижньопермські відклади представлені різноманітними вапняками, доломітами, 
кам’яною сіллю, ангідритами, строкатоколірними аргілітами і алевролітами, рідше піско-
виками. Формування нижньопермських відкладів відбувалося в аридному кліматі у кон-
тинентальних, субконтинентальних і мілководно-морських умовах. Переважна більшість 
теригенних порід зосереджена у нижній частині асельського ярусу (картамишська світа).

Ступінь катагенезу порід картамишської світи у розкритих розрізах від ПК1 до 
ПК3 (Rо — 0,3-0,5) і лише в поодиноких випадках — МК1-2 (Rо — 0,7-0,8) в межах гли-
бокозанурених (до 3,0 км) ділянок компенсаційних мульд.

Вміст Сорг в глинистих породах, що залягають в парагенезисі з алевро-піщани-
ми породами 0,05-0,5%.

Таким чином, ні за ступенем термальної зрілості, ні за вмістом органічної речо-
вини нижньопермські алевро-піщані породи не можуть бути віднесені до розряду 
перспективних утворень для пошуку нетрадиційного газу.

Підсумовуючи вищевикладене, відповідно до визначених критеріїв виділено 
8 основних стратиграфічних рівнів розповсюдження ущільнених порід, перспек-
тивних у газоносному відношенні, а саме (рисунок 12):

Верхньодевонський комплекс
• верхня частина нижньофаменського під’ярусу (відклади єлецького горизонту);
• верхня частина фаменського ярусу (озерсько-хованські відклади);

Нижньокам’яновугільний комплекс
• середня та верхня частини верхньотурнейського під’ярусу;
• середня частина верхньовізейського під’ярусу (середня частина відкладів ХІІ 

МФГ, нижня частина ХІ МФГ);
• середня і верхня частини верхньосерпуховського під’ярусу;

Середньокам’яновугільний комплекс
• середня і верхня частини верхньобашкирського під’ярусу;
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• середня і нижня частини московського ярусу;

Верхньокам’яновугільний комплекс
• нижня частина касимівського ярусу.

Слід також зазначити, що скупчення газу в ущільнених породах можуть лока-
лізуватися і на інших стратиграфічних рівнях, однак в переважній більшості вони 
будуть характеризуватися невеликими розмірами, внаслідок відсутності витрима-
них пластів і їх слід розглядати, як об’єкти другої черги або як супутні об’єкти у до-
повненні до основних. Насамперед, до об’єктів другої черги слід віднести ущільнені 
алевро-піщані утворення у нижній частині верхньовізейського під’ярусу, у нижній 
частині серпуховського ярусу і у нижній частині башкирського ярусу.

3.3 Закономірності просторового поширення перспективних
комплексів та виділення високоперспективних зон

До основних критеріїв оцінки перспектив газоносності ущільнених порід, як 
було визначено у попередньому підрозділі, відносяться: літологічний склад порід та 
їх фаціальна приуроченість, ступінь термальної зрілості порід, пористість і проник-
ність, вміст органічної речовини у парагенетичних глинистих відкладах, маловодність 
розрізу, товщина перспективного горизонту та глибина залягання перспективних 
відкладів. З метою проведення прогнозу просторового поширення промисловогазо-
носних ущільнених порід аналіз зазначених критеріїв доцільно розділити на три ета-
пи. Перший - регіональний, який включає визначення глибини залягання перспек-
тивних відкладів, аналіз просторового розподілу порід з різним ступенем термальної 
зрілості і аналіз характеру розповсюдження зон маловодності. Другий — зональний, 
на якому аналізуються літологічний і фаціальний склад, товщини перспективного 
горизонту, вміст  органічної речовини, фільтраційні і ємнісні параметри. Третій — 
локальний етап це прогноз першочергових ділянок для проведення геологорозвіду-
вальних робіт на основі оцінки таких параметрів, як обсяг запасів і їх щільність.

В даному розділі висвітлені результати регіонального і зонального прогнозу 
просторового поширення газоперспективних ущільнених порід. Основним резуль-
татом цих робіт є виділення високоперспективних зон і побудова карт якісної оцінки 
перспектив газоносності ущільнених порід верхньодевонського, нижньокам’янову-
гільного, середньокам’яновугільного та верхньокам’яновугільного мегакомплексів. 
Результати робіт по локальному етапу викладені в розділі 6.

Перший (регіональний) етап.  Для визначення  глибини залягання перспектив-
них відкладів і для створення структурної основи для побудов карт якісної оцінки 
перспектив газоносності ущільнених порід були використані уточнені структурні 
карти по основних стратиграфічних підрозділах, а саме: по покрівлі домезозойських 
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відкладів, по покрівлі московських відкладів, по покрівлі нижньосерпуховських та 
верхньодевонських відкладів. За результатами робіт була визначена глибина заля-
гання перспективних в газоносному відношенні ущільнених порід у різних струк-
турно-тектонічних зонах западини та закартовано границю залягання відкладів на 
глибинах понад 4500 м для різних стратиграфічних комплексів.

З метою визначення характеру просторового розподілу порід з різним ступенем 
катагенезу було систематизовано дані визначення термальної зрілості порід. Всього 
проаналізовано більш ніж, 1855 визначень по палеозойських породах, в т.ч. по верх-
ньодевонському комплексу — 253, по нижньокам’яновугільному — 872, по середньо-
кам’яновугільному — 530, по верхньокам’яновугільному — 168 і по нижньопермсько-
му — 14. Слід зазначити, що певні труднощі при проведенні робіт виникали через те, 
що визначення термальної зрілості порід проводилися за різними методами: визна-
чення відбивної здатності вітриніту в імерсійній олії (Rо), відбивної здатності вітрині-
ту в повітрі (Rа), та показника Tmax, який є показником ступеня перетворення органіч-
ної речовини при піролітичних дослідженнях на «Рок-Евал». Для зручності обробки, 
усі визначення перераховані в найбільш прийнятні одиниці (Rо): для перерахунку з 
одиниць (Rа) були використані узагальнюючі таблиці І.І.Амосова та ін. [93, 99], а для 
співставлення з Tmax використані дослідження Б. Тіссо і Д. Вельте [124].

За результатами проведених  досліджень була уточнена катагенетична зональ-
ність  відкладів, які вміщують перспективні ущільнені породи, а також побудована 
уточнена структурна карта по поверхні порід з термальною зрілістю 0,8 Rо, який є 
мінімально необхідним для формування нетрадиційних скупчень газу (рисунок 13).

Згідно рисунку 13, на більшості території ДДЗ ця поверхня знаходиться на гли-
бині 3,5-4,0 км, особливо це стосується центральної частини грабену, де зміна ступе-
ня катагенезу зіставляється з основними структурними елементами. У напрямку до 
бортів западини глибина поверхні зменшується до 3,0-2,5 км, більше до південного 
борту. Така ж закономірність відмічається і в південно-східному напрямку, ближче до 
Донбасу глибина катагенетичної поверхні зменшується до 2 км. Це пояснюється тим, 
що дані частини западини зазнали більш активних інверсійних рухів. Таким чином, 
карта характеризує глибину, нижче якої перспективність відкладів на газ ущільнених 
колекторів найбільша. Дійсно, саме зі стадії катагенезу МК2 відмічається регіональне 
зменшення середніх значень відкритої пористості та проникності порід, велику роль 
відіграють процеси ущільнення та структурно- мінеральні перетворення, що знижу-
ють величину первинного порового простору до мінімальних значень 3-5%.

Також важливим аспектом на регіональному етапі, при прогнозуванні поширен-
ня промисловогазоносних ущільнених порід, є виділення зон маловодності, наявність 
яких значною мірою обумовлена самим процесом формування скупчень газу нетради-
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ційного типу. Для прогнозування зон маловодності в палеозойських комплексах Дні-
провсько-Донецької западини були зібрані і узагальнені результати промислово-ге-
офізичних досліджень та матеріали випробування більш, ніж по 920 свердловинах, а 
також були використані результати досліджень водонасиченості порід, проведених 
спеціалістами Чернігівського відділення УкрДГРІ [27]. За результатами робіт підтвер-
джено, що до певної глибини колектори, за винятком існування в них покладів ВВ, 
водонасичені. Нижче за розрізом кількість води різко зменшується, часто до повного 
зникнення. В кожній свердловині, де зміна характеру насичення пластів дозволила ви-
ділити маловодну зону, прийнято відмітку верхньої межі маловодонасичених порід.

Побудована на основі отриманих даних карта, в цілому, показує латеральне 
розповсюдження маловодної зони (рисунок 14). За граничну межу залягання даної 
поверхні прийнято глибину 4,5 км і, як видно, за винятком декількох незначних ді-
лянок, маловодна зона визначається на всій території центральної частини грабену 
і прибортових зон. Тут відразу необхідно додати, що кількість свердловин, у міру 
нарощування розкритих ними глибин, постійно зменшується і тому впевненість по-
будов через скорочення фактичних даних також відповідно зменшується.

Слід одразу зазначити, що в межах бортів западини зон маловодності не ви-
явлено, в  зв’язку з чим основна увага при проведенні подальших досліджень була 
приділена території грабену.

З представлених побудов видно, що в межах приосьової частини грабена по-
верхня маловодності залягає нижче прийнятої межі, починаючи від Скоренецької 
западини і включаючи територію від Західнодмитрівської структури до Синівської 
компенсаційної мульди в північній прибортовій зоні, простежується до Шилівської 
депресії. Тут вона зміщується в північну прибортову зону і охоплює територію від 
Пархомівської до Валківської депресій. Південною границею розповсюдження по-
верхні маловодності глибше 4,5 км може служити умовна лінія між південною при-
бортовою та приосьовою зонами, починаючи від Переяславського і закінчуючи 
Жданівським прогинами. Ще однією ділянкою залягання поверхні маловодності 
нижче кондиційних меж є, частково, територія Орданівського прогину.

У міру просування на південний схід глибина залягання поверхні маловод-
ної зони зменшується до 3-2 км. Дана закономірність спостерігається не тільки в 
приосьовій частині, а і в напрямку до бортів западини, причому меншими глиби-
нами залягання поверхні маловодності характеризується південна прибортова зона.

Розповсюдження маловодонасичених порід на даній частині території ДДЗ 
носить мозаїчний характер, але при наближенні до Донецької складчастої споруди 
поверхня маловодності характеризується більш прийнятними глибинами.

Також, певними перспективами характеризується перехідна зона між Доне-

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ СХІДНОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ
УКРАЇНИ НА СКУПЧЕННЯ ГАЗУ В УЩІЛЬНЕНИХ ТЕРИГЕННИХ ПОРОДАХ ТА ВИДІЛЕННЯ
НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНИХ СТРАТИГРАФІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ І ЗОН











76

цькою складчастою спорудою та Воронезькою антеклізою, хоча це, на погляд авторів, 
може бути пов’язано з недостатньою вивченістю розрізу з точки зору маловодності.

Маловодності, як критерію газоносності ущільнених колекторів, слід приділя-
ти особливу увагу з двох причин. По-перше, як уже відмічалось, вона є наслідком 
дії комплексу факторів, що призвели до існування регіонального скупчення газу в 
ущільнених колекторах, але, на відміну від аномальних тисків, маловодність являє 
собою більш стійкий індикатор дії цих процесів. По-друге, треба враховувати знач-
но більший і детальніший фактичний матеріал, який було використано для побу-
дови карти поверхні маловодної зони, порівняно з картою термальної зрілості порід. 
Отже, прийняти маловодність за критерій, який в даному випадку можна ототож-
нювати з катагенезом, буде досить доцільно.

Таким чином, карта поверхні маловодної зони характеризує глибину, нижче 
якої розріз є потенційно перспективним на пошуки скупчень газу в ущільнених по-
родах. Як видно, у першому наближенні найбільша частина перспективної терито-
рії знаходиться в південно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини.

Як вказано в першому розділі, з перспективної частини розрізу на даний час 
випадають відклади, що залягають глибше 4,5 км. Оскільки, перспективні на пошуки 
газу нетрадиційного типу, відклади палеозою мають величезну товщину, побудова-
на в програмному геоінформаційному середовищі “Petrel” карта поверхні маловод-
ності була поєднана з просторовим розташуванням основних стратиграфічних комп-
лексів, в результаті чого були отримані карти розповсюдження маловодонасичених 
порід до глибини 4,5 км для девонського, нижньокам’яновугільного, середньокам’я-
новугільного та верхньокам’яно-вугільного комплексів.

Згідно карти розповсюдження маловодної зони в девонських відкладах, мало-
водонасичені породи поширені на крайньому північному заході, продовжуючись 
уздовж південної прибортової зони до Західномихайлівської структури (рисунок 15). 
У північній прибортовій зоні наявність маловодонасичених порід носить різко об-
межений характер і проявляється лише у вигляді двох незначних за розмірами, роз-
ташованих близько одна від одної смуг, одна із яких проявляється північно-східніше 
Синівського соляного діапіру, а друга — північніше Пархомівської депресії. Наяв-
ність розповсюдження зони маловодності на переважній частині ДДЗ обмежується 
глибинами залягання девонського комплексу.

На карті, яка характеризує поширення маловодонасичених порід у нижньокам’я-
новугільному комплексі, проявляється значно інша закономірність (рисунок 16). На 
відміну від попереднього комплексу, на території всього північного заходу та цен-
тральної частини ДДЗ, що територіально простежується практично до західної пери-
кліналі Солохівсько-Диканського валу, розріз є водонасиченим, тобто безперспектив-
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ним на пошуки газу нетрадиційного типу в ущільнених породах. Безперспективність, з 
точки зору наявності маловодонасичених порід, у південній прибортовій зоні продов-
жується від Остапівсько-Білоцерківського виступу кристалічного фундаменту до Ви-
ноградівської площі. Практично безперспективною є вся північна прибортова зона, за 
винятком деяких ділянок. Виняток складають незначні ділянки поширення маловодо-
насичених порід, які отримали розвиток в районі Синівського соляного діапіру, Моло-
децько-Західнорибальцівської, Гутсько-Войтенківської та Південно-Іскрівсько-Слодо-
бівської площ. Центральна частина ДДЗ є також безперспективною, оскільки породи 
нижньокам’яновугільного комплексу тут залягають на глибинах більше 4,5 км.

Отже, найбільші перспективи з наявністю маловодонасичених порід пов’язуються 
із південною прибортовою зоною, яка починається від границі з ДСС і простежується в 
північно-західному напрямку до Зачепилівської площі, а також зі смугою, що оконту-
рює західну перикліналь Орчиківської депресії. Деякі перспективи з поширенням зони 
маловодності пов’язуються і з зоною зчленування ДСС та Воронезької антеклізи.

Третя карта характеризує розповсюдження поверхні маловодності в середньо-
кам’яновугільному комплексі (рисунок 17). У територіальному відношенні це півден-
но-східний сегмент грабену від умовної лінії між Сахновщинською, Волвенківської та 
Шебелинською структурами на заході до границі зчленування западини з ДСС на сході.

Невеликі сумніви вносить частина території на ділянках від Зачепилівської до 
Сахновщинської площ південної прибортової зони та від Валківського соляного ді-
апіру до Тверської площі, розташованої східніше Бригадирівського штоку. У пер-
шому випадку частина відкладів перспективного середньокам’яновугільного комп-
лексу залягає вище, а у другому — характеризується близькими до максимальних 
глибинами залягання поверхні маловодності.

На четвертій карті, побудованій для верхньокам’яновугільного комплексу, 
зона поширення маловодонасичених порід у порівнянні із попереднім комплек-
сом скорочується з усіх боків (рисунок 18). Територіально вона розташовується між 
Олексіївським соляним діапіром на заході, умовними лініями від Новомечебилів-
ської антиклінальної структури до Дружківсько-Костянтинівського валу на півдні та 
від Балаклійського підняття практично до Дробишівської структури на півночі і до 
границі зчленування ДДЗ та ДСС.

Проведені дослідження на маловодність показали, що в загальному вигляді всі 
комплекси палеозою є перспективними на пошуки газу нетрадиційного типу. Вік 
потенційних відкладів стає древнішим у напрямку від центру до периферії ДДЗ. 
Уздовж ДДЗ вік порід змінюється від верхньокам’яновугільного на південному сході 
через середньокам’яновугільний до нижньовізейського в центральній частині і до 
девонського на північному заході.
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Уздовж простягання ДДЗ, від приосьової зануреної частини до її бортів, вік 
порід змінюється від девонського в північно-західній частині, через нижньокам’я-
новугільний до девонського в центральній і до верхньокам’яновугільного та серед-
ньокам’яновугільного в південно-східній частині. Перспективні комплекси порід 
вказаного вище віку у відповідних зонах і є перспективними на пошук в них ущіль-
нених порід з відповідними характеристиками.

Таким чином, результати робіт за першим етапом на основі аналізу таких кри-
теріїв, як ступінь термальної зрілості порід, маловодності порід і глибини залягання 
перспективних відкладів, дозволяють у певному наближенні окреслити перспектив-
ну територію для пошуку нетрадиційного газу в ущільнених породах по різних стра-
тиграфічних комплексах і створюють основу для проведення подальших досліджень.

Другий (зональний) етап. У рамках даного етапу з метою виділення високопер-
спективних зон і побудови карт якісної оцінки перспектив газоносності ущільнених 
порід, з врахуванням даних щодо термальної зрілості порід і маловодності розрізу, 
були детально проаналізовані такі параметри, як літологічний склад порід, філь-
траційні і ємнісні властивості порід, вміст  органічної речовини та  характер змін 
товщин перспективних горизонтів. Роботи виконувалися на основі аналізу наявних 
матеріалів щодо літолого-фаціального складу, петрофізичних і геохімічних власти-
востей порід, а також за результатами переінтерпретації матеріалів ГДС по 84 пошу-
кових і розвідувальних свердловинах, пробурених в межах різних структурно-тек-
тонічних зон западини з виділенням у розрізах перспективних пачок і визначенням 
промислових характеристик ущільнених порід. Потрібно відразу зазначити, що за 
результатами проведених досліджень, попередньо визначена перспективна тери-
торія по окремих комплексах була значно скорочена, в основному, за рахунок від-
сутності у розрізі значних товщин піщаних, алевритових або піщано-алевритових 
різновидів. Найбільш показовим прикладом цього є девонський комплекс.

Девонський комплекс
У девонському комплексі перспективні товщі приурочені до міжсольових та 

надсольових відкладів фаменського ярусу. Інтерпретація даних ГДС, ув’язана з ла-
бораторними дослідженнями кернового матеріалу, дозволила зробити наступні ви-
сновки. Незважаючи на поширення зони маловодності в північно-західній частині 
западини, різка літолого-фаціальна мінливість відкладів не дозволила розглядати 
основну частину території як перспективну на пошуки газу ущільнених порід дево-
ну (рисунок 19). В якості прикладу можна навести Борківсько-Великозагорівську ді-
лянку, розташовану в північній прибортовій зоні, де навіть в межах окремих частин 
ділянки, спостерігається різка зміна літологічних різновидів порід — від чергування 
пісковиків з аргілітами до зміни на практично повністю мергельно-карбонатну тов-
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щу в розрізах сусідніх свердловин. Схожа ситуація спостерігається і на крайньому 
північному заході западини та в більшій частині південної прибортової зони.

На основі аналізу характеру геологічної будови девонського комплексу, відпо-
відного літологічного складу порід з кондиційними товщинами, ступеня катагене-
тичних перетворень порід та розповсюдження зони маловодності виділено дві зони: 
Зачепилівсько-Кременівську та Каплинцівсько-Крем’янківську, які можуть бути 
перспективними на пошуки газу в ущільнених породах девону (рисунок 19).

Каплинцівсько-Крем’янківська перспективна зона розташована у західній 
частині південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини.

Перспективи на пошуки газу нетрадиційного типу в ущільнених породах на 
цій ділянці, пов’язуються з міжсольовим комплексом девону (задонсько-єлецькі від-
клади нижнього фамену).

Вони представлені переважно пакетами пісковиків з незначними прошарками 
алевролітів та темно-сірих аргілітів.

Пісковики від світло-сірих до темно-сірих, різнозернисті: від тонкозернистих до се-
редньозернистих, міцнозцементовані, з глинистим або карбонатно-глинистим цементом.

Алевроліти сірі, слюдисті, міцні, іноді з відбитками обвуглених рослинних решток.
Середня відкрита пористість алевро-піщаних порід на даній ділянці змінюється 

від 3% до 7%, катагенетична перетвореність органічної речовини даних відкладів від-
повідає стадії МК3-4 (Ж-К). Товщина перспективних пачок змінюється в межах від 30-
40 м до 110 м. Глибина їх залягання на даній ділянці коливається від 3800 м до 4500 м.

Поширення товщ, перспективних на газ ущільнених порід, прогнозується на 
досить значній площі і схематично показано на рисунку 20.

У св. № 413-Колайдинцівська виділено 4 алевро-піщаних товщ, які можуть бути 
перспективні на пошуки газу в ущільнених породах (рисунок 21).

Перша товща, інтервал залягання 4135-4170 м, представлена переважно піско-
виками з малопотужними прошарками алевролітів та аргілітів.

Алевроліти сірі, слюдисті, міцні, з вуглефікованими рослинними рештками.
Перешарування пісковиків сірих і темно-сірих, від тонко- до різнозернистих, 

міцнозцементованих, слюдистих, місцями з обвугленими рослинними рештками, з 
вапняково-глинистим цементом.

Середня відкрита пористість пісковиків в даному інтервалі становить 4-6%, ка-
тагенетична перетвореність органічної речовини даних відкладів відповідає стадії 
МК3 (Ж). Товщина перспективної пачки 35 м.

Друга товща — інтервал 4185-4220 м, складена переважно пісковиками з про-
шарками алевролітів та аргілітів.

Алевроліти сірі, слюдисті, міцні, з вуглефікованими рослинними рештками.
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Пісковики світло-сірі, дрібнозернисті, міцнозцементовані, слабослюдисті з пі-
щано-глинистим цементом.

Середня відкрита пористість пісковиків, в межах даного інтервалу, коливається 
від 3% до 7%, катагенетична перетвореність органічної речовини даних відкладів 
відповідає стадії МК3 (Ж). Товщина перспективної пачки 35 м.

Третя — інтервал 4285-4395 м, складається з трьох товщ, які представлені пере-
важно пісковиками з незначними за товщиною прошарками алевролітів та аргілітів.

Пісковики сірі, різнозернисті, міцнозцементовані, кварцово-польовошпатові, ма-
сивні, місцями шаруваті, з кутом напластування до 10º, з глинистими включеннями.

Відкрита пористість пісковиків в даному інтервалі, коливається в межах 4-6%, 
катагенетична перетвореність органічної речовини відкладів відповідає стадії МК3-4 

(Ж-К). Товщина перспективної пачки 110 м.
Четверта – інтервал 4405-4465 м, складається з двох товщ, дуже схожих на попе-

редні і складених пісковиками з прошарками алевролітів та аргілітів.
Алевроліти сірі, міцні, масивні, місцями перем’яті, шаруваті за рахунок про-

шарків аргілітів темно-сірих, міцних, слюдистих, з дзеркалами сковзання.
Пісковики сірі, від тонкозернистих до гравелітових, кварцево-польовошпатові, 

масивні, міцнозцементовані, слабовапняковисті, з піщано-вапняковим цементом.
Середня відкрита пористість пісковиків, на даній ділянці, становить 4,5-5,5%, 

катагенетична перетвореність органічної речовини даних відкладів відповідає стадії 
МК4 (К). Товщина перспективної пачки 60 м.

Зачепилівсько-Кременівська перспективна зона, розташована у центральній 
частині південної прибортової зони ДДЗ.

Перспективи на пошуки газу нетрадиційного типу в ущільнених породах на 
цій ділянці пов’язуються з фаменським ярусом верхнього девону.

Тут виділяються пачки порід, представлені пакетами пісковиків та алевролітів 
з прошарками аргілітів.

Алевроліти переважно темно-сірі, глинисті, текстура субгоризонтальношару-
вата з елементами пологохвилястої, міцність породи середня, у породі відзначають-
ся дрібні вуглефіковані рослинні рештки та поодинокі дзеркала ковзання.

Пісковики від світло-сірих до сірих, різнозернисті, від дрібнозернистих до гру-
бо-крупнозернистих, кварцові, слюдисті, міцнозцементовані глинистим та глини-
сто-карбонатним цементом. Порода середньої міцності до міцної.

Середня відкрита пористість алевро-піщаних порід, на даній ділянці, змінюєть-
ся від 3% до 7%, катагенетична перетвореність органічної речовини даних відкладів 
відповідає стадії МК2-4. Товщина перспективних пачок коливається в межах від 30-40 м 
до 60 м. Глибина їх залягання в межах даної ділянки коливається від 2700 м до 4200 м.
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Схема кореляції прогнозних ущільнених газонасичених порід, в межах Зачепи-
лівсько-Кременівської перспективної ділянки, наведена на рисунку 22.

Так, у св. № 2-Боярська інтервал глибин 3775-4170 м представлений потужною 
товщею численних пакетів пісковиків з прошарками алевролітів, вапняків та аргілі-
тів. В стратиграфічному відношенні він відноситься до перехідної товщі від карбону 
до верхнього фамену девонської системи (рисунок 23).

Пісковики від сірих до темно-сірих, дрібнозернисті до крупнозернистих, квар-
цові, слюдисті, вапнисті, міцні.

Під мікроскопом:
1) пісковик олігоміктовий, 50-60% — кластичний матеріал, 40-50% — цемент. 

Розмір зерен від 0,03 мм до 1,0 мм. Структура алевро-псамітова, текстура — хаотич-
на. Мінеральний склад: кварц — 60-70%, польові шпати — 30-40%, поодинока дрібна 
луска мусковіту. Зерна кварцу обкатані та напівобкатані, присутні і кутасті зерна. 
Луски плагіоклазів інтенсивно серицитизовані.

Акцесори представлені цирконом. У невеликій кількості (3-5%) присутній обвуг-
лений рослинний детрит, який заповнює мікротріщини. Лейкоксену та піриту також 
небагато. Цемент карбонатний, прихованокристалічний, базально-порового типу;

2) пісковик різнозернистий, кластичний матеріал становить 50-60%, цемент 40-50%. 
Структура алевро-псамітова, текстура хаотична. Мінеральний склад: кварц — 50%, по-
льові шпати — 50%, поодинока дрібна луска мусковіту. Зерна кварцу обкатані та напівоб-
катані. Луски польових шпатів карбонатизовані з дрібними реліктами первинної поро-
ди. Також присутні луски відносно свіжих плагіоклазів та серицитизованих. Акцесорні 
мінерали: кристали циркону. Цемент карбонатний, пігментований оксидами заліза.

Відкрита пористість пісковиків змінюється від 3,5% до 6,5%. Катагенетична пе-
ретвореність органічної речовини породи знаходиться на стадії МК3.

У св. № 1-Ливенська в розрізі фаменського ярусу девону виділяється три алев-
ро-піщаних пачки, які можуть бути перспективними на пошуки газу в ущільнених 
породах (рисунок 24).

Перша — інтервал 2760-2810 м, представлена чергуванням пісковиків та алевро-
літів з незначними прошарками темно-сірих аргілітів.

Пісковик світло-сірий до сірого, різнозернистий, змінюється від дрібної до круп-
ної, середньозернистий та міцнозцементований глинистим і карбонатно-глинистим 
цементом, текстура пологохвилястошарувата, відмічається галька алевроліту.

Алевроліт темно-сірий, глинистий до аргіліту алевритового. В породі відзнача-
ються вуглефіковані рослинні рештки, текстура субгоризонтально-шарувата. Міц-
ність породи середня.

Середня відкрита пористість даної пачки коливається в межах від 4,0% до 6,0%. 
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на сплощена галька темно-сірого аргіліту алевритового.
Алевроліт темно-сірий, глинистий, горизонтальношаруватої текстури. Міц-

ність породи середня.
Середня відкрита пористість даної пачки змінюється від 5,0% до 9,0%. Проник-

ність не перевищує 0,01 мД. Катагенетична перетвореність органічної речовини по-
роди знаходиться на стадії МК3. Товщина перспективної пачки становить 40 м.

Третя — інтервал 3055-3100 м, представлена переважно алевролітами з прошар-
ками пісковиків та аргілітів.

Алевроліт темно-сірий на глинистому цементі до глинистого, текстура субгори-
зонтальношарувата з елементами пологохвилястої, підкреслюється листуватими та 
тонкими прошарками пісковику. У породі відзначаються дрібні вуглефіковані рос-
линні рештки та одиничні дзеркала ковзання. Міцність породи середня до невисокої.

Пісковик світло-сірий до сірого, різнозернистий від середньозернистого до гру-
бо-крупнозернистого, міцнозцементований карбонатно-глинистим та глинистим 
цементом, текстура породи невизначена. Порода середньої міцності.

Середня відкрита пористість даної пачки змінюється від 3,5% до 6,0%. Проник-
ність не перевищує 0,01 мД. Катагенетична перетвореність органічної речовини по-
роди знаходиться на стадії МК3. Товщина перспективної пачки становить 45 м.

У розрізі фаменського ярусу девону у св. № 486-Шедіївська виділяється три 
алевро-піщаних пачки, з якими пов’язуються перспективи пошуків газу в ущільне-
них породах (рисунок 25).

Перша — інтервал 3290-3350 м, представлена чергуванням пісковиків та алевро-
літів з незначними прошарками темно-сірих аргілітів.

Пісковики темно-сірі, від дрібнозернистих до гравелітистих, слюдисті, вапни-
сті. Під мікроскопом: пісковик аркозовий, різнозернистий, кластичний матеріал 
становить 90% (кварц — 60%, польові шпати — 30%), уламки напівкутастої форми, 
кородовані цементом, хлоритизованих вулканічних порід — 10%. Цемент карбонат-
ний. Алевроліти сірі та темно-сірі, дрібнозернисті, польовошпатово-кварцові, слю-
дисті, з обвугленим рослинним детритом. Під мікроскопом: алевроліт, складений з 
дрібної луски біотиту, мусковіту — 70%, вуглистого детриту та піриту — 30%.

Середня відкрита пористість даної пачки коливається в межах від 3,0% до 7,0%. 
Катагенетична перетвореність органічної речовини породи знаходиться на стадії 
МК2-3. Товщина перспективної пачки становить 60 м.

Друга — інтервал 3460-3510 м, також представлена чергуванням пісковиків та 
алевролітів з незначними прошарками темно-сірих аргілітів.

Пісковики сірі та темно-сірі, від дрібнозернистих до крупнозернистих, слюдисті, 
аркозові, мезоміктові. Під мікроскопом: один різновид відрізняється більшою кількі-
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стю плагіоклазу (50%) і меншою кількістю біотиту; другий — переважанням крупно- 
та грубозернистого матеріалу, зерна напівобкатані. Мінералогічний склад пісковика: 
плагіоклазу та мікрокліну — 15%, уламки порід плагіоклазових гнейсів, мікрокліно-
вих гранітів, дрібнозернистий з поодинокими призматичними кристалами ангідриту.

Алевроліти темно-сірі до чорних, дрібно- та крупнозернисті, слюдисті, шарува-
ті (10о – 25о), з дрібним вуглистим детритом.

Середня відкрита пористість даної пачки змінюється від 4,0% до 6,0%. Катаге-
нетична перетвореність органічної речовини породи знаходиться на стадії МК2-3. 
Товщина перспективної пачки становить 50 м.

Третя — інтервал 3860-3920 м, представлена переважно пісковиками та алевро-
літами з прошарками сірих аргілітів.

Пісковики чорні тонкозернисті та темно-сірі дрібнозернисті. Під мікроскопом: піс-
ковики різнозернисті з поганим сортуванням уламків напівобкатаної форми. Мінерало-
гічний склад: кварц та кварцитовидні породи — 50%, польові шпати (плагіоклаз, рідше 
мікроклін) — 40%, поодинокі уламки дрібнозернистих слюдисто-кварцевих сланців, луска 
біотиту. Цемент гідрослюдистий з домішкою бітуму та кристалічнозернистого карбонату.

Алевроліти темно-сірі до чорних, дрібно- та крупнозернисті, слюдисті, з вугли-
стим детритом.

Середня відкрита пористість даної пачки змінюється від 3,0% до 7,0%. Катагене-
тична перетвореність органічної речовини породи знаходиться на стадії МК3. Тов-
щина перспективної пачки становить 60 м.

Разом із свердловинами, розріз яких свідчить про значні перспективи девонсько-
го комплексу для пошуків газу ущільнених порід, ряд проінтерпретованих свердло-
вин вказує на відсутність в розрізі аналогічних нафтогазоперспективних об’єктів. В 
якості прикладу, наводиться розріз свердловини № 101 - Гадяцька (рисунок 26) де, 
по-перше, зона маловодності знаходиться значно нижче глибини 4500 м, і, по-друге, 
відсутні шари кондиційної товщини.

Комплексний аналіз проведених досліджень дозволив виділити для девонсько-
го комплексу дві високоперспективні зони. Так, в межах Каплинцівсько-Крем’ян-
ківської та Зачепилівсько-Кременівської перспективних зон виділено відповідно 
Колайдинцівська (рисунок 27) та Боярсько-Шедіївська (рисунок 28) високоперспек-
тивні зони, які характеризуються кращими властивостями, відповідно до визначе-
них геологічних критеріїв оцінки перспектив газоносності ущільнених порід.

Загальна площа перспективної території поширення газоносних ущільне-
них порід у відкладах верхньодевонського комплексу становить 1150 км2. Площа 
Боярсько-Шедіївської високоперспективної зони дорівнює — 220 км2, а Колай-
динцівської — 80 км2.
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Нижньокам’яновугільний комплекс
У нижньокам’яновугільному комплексі перспективні товщі приурочені до верхньо-

візейського під’ярусу та серпуховського ярусу. На основі аналізу характеру геологічної 
будови нижньокам’яновугільного комплексу, відповідного літологічного складу порід 
з кондиційними товщинами, ступеня катагенетичних перетворень порід та розповсю-
дження зони маловодності виділено дві перспективні зони: Західносолохівсько-Матві-
ївська та Новогригорівсько-Близнюківська (рисунок 29). Решта території, яка виділена 
за дослідженнями розповсюдження зони маловодності, за рахунок літологофаціальної 
мінливості відкладів, незначних за товщиною прошарків або у деяких випадках близь-
ких до некондиційних інших значень, розглядається як умовно перспективна.

Нижче наведена детальна характеристика Західносолохівсько-Матвіївської та 
Новогригорівсько-Близнюківської зон, які можуть бути перспективними на пошуки 
газу в ущільнених породах нижнього карбону.

Західносолохівсько-Матвіївська перспективна зона розташована у цен-
тральній частині приосьової зони западини в меж ах Солохівсько-Диканського валу.

Перспективні товщі у цій зоні приурочені до верхньовізейського під’ярусу. 
Вони представлені пачками пісковиків та алевролітів з незначними прошарками 
темно-сірих аргілітів.

Алевроліти переважно темно-сірі до чорних, слюдисті, хвилястошаруваті, іноді 
з дзеркалами ковзання, міцні, з залишками обвугленого рослинного детриту.

Пісковики від світло-сірих до сірих, тонкозернисті та дрібнозернисті, переваж-
но кварцові, слюдисті, міцнозцементовані, шаруваті, з вуглистими примазками.

Середня відкрита пористість алевро-піщаних порід на даній ділянці змінюєть-
ся від 4% до 6%, катагенетична перетвореність органічної речовини даних відкладів 
відповідає стадії МК3 (Ж).

Товщина перспективних пачок коливається в межах від 50 м до 80 м. Глибина їх 
залягання на цій ділянці від 4000 м до 4400 м.

Схема кореляції прогнозних ущільнених газонасичених порід в межах Західно-
солохівсько-Матвіївської перспективної зони наведена на рисунку 30.

Наприклад, у св. № 129-Опішнянська (інтервал 4322-4374 м) авторами визначе-
на пачка порід, яка представлена переважно алевролітами та пісковиками з незнач-
ними прошарками аргілітів (рисунок 31).

Алевроліти темно-сірі до чорних, вуглисті, хвилястошаруваті, часто з дзеркала-
ми ковзання, сильно тріщинуваті, багаточисельні тріщини загіпсовані.

Пісковики від світло-сірих до сірих, тонкозернисті, сильнослюдисті, з вуглисти-
ми примазками та збагаченими рослинним детритом від  дрібнорозсіяного до круп-
них фрагментів листя та стебелів.
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Відкрита пористість порід даної пачки змінюється від 3% до 8%. Катагенетична 
перетвореність органічної речовини породи знаходиться на стадії МК3. Товщина да-
ної перспективної пачки становить 52 м.

Іншим прикладом може бути св. № 106 - Західносолохівська (рисунок 32). Тут, 
у відкладах верхнього візе автори виділяють досить потужну алевро-піщану товщу 
(інтервал 4234-4280 м) складену чергуванням пісковиків та алевролітів з незначними 
(до 2-3 м) прошарками темно-сірих аргілітів.

Алевроліти темно-сірі, хвилястошаруваті, міцні, щільні, слюдисті, з залишками 
обвугленого рослинного детриту.

Пісковики від світло-сірих до сірих, тонкозернисті та дрібнозернисті, слюди-
сто-кварцові, міцнозцементовані, шаруваті, часто зі стілолітами.

Відкрита пористість порід даної пачки змінюється від 3% до 7%. Проникність змі-
нюється від 0,01 мД до 2,69 мД. Катагенетична перетвореність органічної речовини по-
роди знаходиться на стадії МК3. Товщина даної перспективної пачки становить 46 м.

За результатами проведених досліджень, в межах Західносолохівсько-Матвіївської 
перспективної зони виділяється Солохівсько-Опішнянська високоперспективна ділянка.

Новогригорівсько-Близнюківська зона розташована в південній приборто-
вій зоні південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини.

Перспективні товщі у цій зоні приурочені до верхньовізейського під’ярусу та 
серпуховського ярусу.

Верхньовізейський під’ярус
Перспективні пачки представлені пакетами пісковиків та алевролітів з прошар-

ками темно-сірих аргілітів.
Алевроліти переважно темно-сірі, глинисті, слюдисті, з вуглефікованим рос-

линним детритом.
Пісковики від сірих до темно-сірих, від дрібнозернистих до крупнозернистих, 

переважно дрібно-середньозернисті, іноді вапнисті, слюдисті, з домішкою алеврито-
вого матеріалу, міцні.

Відкрита пористість пісковиків даної пачки змінюється від 3% до 10%. Катаге-
нетична перетвореність органічної речовини породи знаходиться на стадії МК2-3. 
Товщина перспективних пачок коливається в межах від 30-40 м до 70 м. Глибина їх 
залягання у цій зоні від 3300 м до 4000 м.

Прикладом може бути св. № 623-Катеринівська (рисунок 33). У ній автори виді-
ляють дві товщі, що можуть бути перспективними на пошуки газу у щільних породах.

Перша (інтервал 3560-3600 м) представлена переважно алевролітами та піскови-
ками з незначними прошарками аргілітів (до 1-2 м).

Алевроліти темно-сірі, глинисті, слюдисті, з вуглефікованим рослинним детри-
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том, по якому розвинутий дрібнокристалічний пірит. Під мікроскопом: алевроліт 
гідрослюдисто-кварцовий, уламкова частина породи складена кутастими уламками 
кварцу (90%) та дрібнолускуватої гідрослюди. Цемент слюдисто-глинистий з епізо-
дичними включеннями кальциту. Текстура порід шарувата за рахунок чергування 
більш і менш алевритових прошарків.

Пісковики сірі, дрібнозернисті, вапнисті, дуже міцні, зі значною домішкою 
алевритового матеріалу.

Під мікроскопом: пісковик мезоміктовий, дрібнозернистий з карбонатним цемен-
том. Теригенний матеріал складає 75-80% породи, зерна напівобкатані, для них характер-
не конформне зчленування. У складі уламкової частини переважає кварц (до 75%). Окрім 
нього, серед уламків зустрічаються плагіоклази, уламки кварцитів, аргілітів, алевролітів. 
Цемент контактово-поровий, кальцитовий за складом. Окрім карбонатного матеріалу, у 
цементі присутній каолініт. З акцесорних мінералів у породі відмічені циркон, лейкок-
сен, анатаз. Спостерігаються дрібні обвуглені рослинні рештки та криноідний детрит.

Відкрита пористість пісковиків даної пачки змінюється від 3% до 7%. Газопро-
никність змінюється від 0,001 мД до 0,014 мД. Катагенетична перетвореність орга-
нічної речовини породи знаходиться на стадії МК2-3. Товщина даної перспективної 
пачки становить 40 м.

Друга (інтервал 3900-3970 м) також представлена чергуванням пісковиків та 
алевролітів з незначними (до 1-2 м) прошарками темних аргілітів.

Алевроліти темно-сірі, глинисті, слюдисті, з вуглефікованим рослинними рештками.
Пісковики сірі, дрібно-середньозернисті, слюдисті, середньої міцності. Під мі-

кроскопом: пісковик дрібнозернистий. Уламкова частина складається з напівобкатаних 
зерен кварцу (до 70%), польових шпатів, уламків кременистих та кварцитовидних по-
рід. Цемент — порового та контактово-порового типу, за складом глинистий та глини-
сто-слюдистий, ділянками — карбонатний. Присутні дрібні обвуглені рослинні рештки.

Відкрита пористість пісковиків даної пачки змінюється від 4% до 6%. Газопро-
никність змінюється від 0,001 мД до 0,01 мД. Катагенетична перетвореність орга-
нічної речовини породи знаходиться на стадії МК2-3. Товщина даної перспективної 
пачки становить 70 м.

В свердловині №1 Керносівська (рисунок 34) у відкладах візейського ярусу в 
інтервалі глибин 2997-3286 м виділяються 3 пачки, представлені ущільненими по-
родами. Перша пачка представлена алевро-піщаними породами, заглинизованими 
пісковиками,  незначними прошарками глин і виділяється в інтервалі 2997-3049,5 м. 
Загальна товщина першої пачки становить 52,5 м. Друга пачка  загальною товщи-
ною 13 м виділяється в інтервалі 3153-3166 м і представлена нерівномірно глинисти-
ми ущільненими пісковиками та алевролітами. Третя пачка виділяється в інтервалі 
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3249-3286 м із загальною товщиною 37 м. Вона представлена алевро-піщаними плас-
тами з прошарками глин.

У розрізі св. № 672-Південно-Близнюківська авторами виділяється алевро-пі-
щана пачка (інтервал 3843-3925 м), яка може бути перспективною на пошуки газу в 
ущільнених колекторах (рисунок 35). Вона складена переважно пісковиками з нез-
начними прошарками алевролітів та аргілітів.

Алевроліти темно-сірі, міцні, слабовапнисті, тонкошаруваті, з вуглефіковани-
ми рослинними рештками.

Пісковики сірі, дрібнозернисті, алевритові, вапнисті, дуже міцні. Під мікроскопом: 
пісковик дрібнозернистий, поліміктовий. Складений переважно кварцом — 50-60%, улам-
ками порід (кременисті, глинисті) — 20-25%, слюдами (біотит і мусковіт) — 15%,  плагіо-
клазами — 3-5%. Зерна кутасті та напівобкатані. Акцесорні мінерали — циркон і апатит.

Відкрита пористість пісковиків даної пачки змінюється від 4% до 6%. Катагене-
тична перетвореність органічної речовини породи знаходиться на стадії МК3. Тов-
щина даної перспективної пачки становить 82 м.

Серпуховський ярус
Перспективні пачки серпуховського віку представлені пакетами пісковиків і 

алевролітів з незначними прошарками темно-сірих аргілітів (до 5 м).
Алевроліти переважно від сірих до темно-сірих та майже чорних, глинисті, 

слюдисті, щільні, з вуглефікованими рослинними рештками.
Пісковики від сірих до темно-сірих, дрібнозернисті, глинисті, міцні.
Відкрита пористість порід даної пачки змінюється від 4% до 8%. Катагенетична 

перетвореність органічної речовини породи знаходиться на стадії МК2-3. Товщина 
перспективних пачок коливається в межах від 50 м до 100 м. Глибина їх залягання у 
даній зоні змінюється від 3500 м до 3800 м.

Досить цікавим прикладом поширення товщ, перспективних на пошуки газу 
ущільнених порід у візейських і серпуховських відкладах, є розріз свердловини 
№2 - Шандрівська (рисунок 36). Тут, в інтервалі глибин 3648,5-4154 м виділяються 3 
пачки, представлені нерівномірно глинистими ущільненими пісковиками та алев-
ролітами. Перша пачка виділяється в інтервалі 3648,5-3675 м. Загальна її товщина 
становить 26,5 м. Друга пачка  загальною товщиною 24,5 м виділяється в інтервалі 
3925-3949,5 м. Третя виділяється в інтервалі 4116-4154 м, її загальна товщина 38 м.

Прогнозне поширення перспективних на газ ущільнених порід схематично по-
казано на рисунках 37, 38.

У розрізі св. № 621-Близнюківська авторами виділяється алевро-піщана пачка 
(інтервал 3590-3685 м), яка може бути перспективною на пошуки газу в ущільнених 
колекторах (рисунок 39).
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Вона представлена переважно алевролітами з прошарками пісковиків та з нез-
начними прошарками аргілітів (до 5 м).

Алевроліти темно-сірі, майже чорні, глинисті, слюдисті, з включеннями вугле-
фікованих рослинних решток. Порода досить щільна. Під мікроскопом: алевроліти 
піщанисті та піщано-глинисті, мезоміктові, міцнозцементовані з псаміто-алеврито-
вою структурою та хаотичною текстурою. Склад уламкової частини — мезоміктовий 
(слюдисто-кварцовий) з незначною домішкою плагіоклазів та уламків кременистих 
порід. Зерна кутасті та напівобкатані.

Цемент карбонатно-гідрослюдистий порового, а іноді базального типу. Спосте-
рігаються скупчення вуглистого детриту, за якими розвинений пірит.

Пісковики сірі, дрібнозернисті, глинисті. Під мікроскопом: пісковик дрібнозер-
нистий з карбонатним та карбонатно-глинистим цементом. Порода міцнозцемен-
тована за рахунок карбонатів. Структура алевро-псамітова, у складі уламків перева-
жає кварц — 75-80%, інші уламки представлені слюдами, плагіоклазами, уламками 
кременистих порід і кварцитів. Слюди часто хлоритизовані. З акцесорних мінералів 
відмічені циркон, турмалін, апатит, лейкоксен, анатаз.

Цемент поровий, за складом — анкеритовий. Присутні скупчення вуглистого 
піритизованого детриту, стяжіння сидериту.

Відкрита пористість порід даної пачки змінюється від 3,5% до 6,5%. Катагене-
тична перетвореність органічної речовини породи знаходиться на стадії МК2-3. Тов-
щина даної перспективної пачки становить 95 м.

Комплексний аналіз проведених досліджень дозволив виділити для нижньо-
кам’яновугільного комплексу дві високоперспективні зони. Так, в межах Ново-
григорівсько-Близнюківської та Західносолохівсько-Матвіївської перспективних 
зон виділено відповідно Катеринівсько-Близнюківську (рисунок 40) та Солохів-
сько-Опішнянську (рисунок 41) високоперспективні зони, які за визначеними геоло-
гічними критеріями оцінки перспектив газоносності ущільнених порід характери-
зуються найкращими властивостями.

Загальна площа перспективної території поширення газоносних ущільнених 
порід у відкладах нижньокам’яновугільного комплексу становить близько 4880 км2. 

Площа Катеринівсько-Близнюківської високоперспективної зони дорівнює 
1060 км2, а Солохівсько-Опішнянської — 860 км2.
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 Середньокам’яновугільний комплекс
У середньокам’яновугільному комплексі перспективні товщі приурочені до 

башкирського та московського ярусів. На основі аналізу характеру геологічної будо-
ви середньокам’яновугільного комплексу, відповідного літологічного складу порід 
з кондиційними товщинами, ступеня катагенетичних перетворень порід та розпов-
сюдження зони маловодності виділена одна величезна за розмірами перспективна 
зона — Веселівсько-Артемівська (рисунок 42). Облямовуюча її територія, що виділя-
лася за маловодністю, в першу чергу за рахунок незначних за товщиною прошарків 
розглядається як умовно перспективна.

Нижче наведена детальна характеристика Веселівсько-Артемівської зони, яка 
може бути перспективною на пошуки газу в ущільнених породах середнього карбону.

Веселівсько-Артемівська перспективна зона розташована в південно-східній 
частині западини, її східна границя контактує із Донецькою складчастою спорудою.

Башкирські перспективні пачки у даній зоні представлені переважно пісковика-
ми або алевролітами з незначними прошарками темно-сірих алевритистих аргілітів.

Алевроліти від сірих до темно-сірих, глинисті. Текстура пологохвилястошару-
вата з елементами дрібнолінзоподібної. Міцність породи висока.

Пісковики переважно від сірих до світло-сірих, різнозернисті: від крупнозерни-
стих до середньо-дрібнозернистих, міцнозцементовані глинистим, меншою мірою 
залізисто-карбонатним цементом. Текстура косошарувата.

Відкрита пористість порід коливається в межах від 3,5% до 8,5%. Катагенетич-
на перетвореність органічної речовини породи знаходиться на стадії МК3. Товщина 
перспективних пачок змінюється від 30 м до 100 м. Глибина їх залягання коливається 
в межах від 2600 м до 3900 м.

Прикладом може бути св. № 2-Корульська, у розрізі башкирського ярусу якої 
виділяються 4 перспективних пачки (рисунок 43).

Перша (інтервал 2600-2735 м) представлена пісковиком світло-сірим до сіро-
го, грубо-крупнозернистим, ділянками гравелітовим, поліміктовим. Пісковик міц-
нозцементований глинистим, меншою мірою залізисто-карбонатним цементом. 
Текстура косошарувата, проявлена нечітко.

Шаруватість орієнтована під кутом 25-30о до вісі керна і фіксується за численни-
ми тонкими прошарками пісковика, що містить дещо більшу кількість, ніж оточуюча 
порода, глинистого матеріалу. Порода міцна, щільна, тріщинуватість не відзначаєть-
ся. Відкрита пористість цього пісковика змінюється від 4,5% до 7,5%. Катагенетична 
перетвореність органічної речовини породи знаходиться на стадії МК2-3. Товщина 
перспективної пачки становить 135 м.

Друга (інтервал 2875-2970 м) представлена пісковиками, гравелітами та алевро-



127

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ СХІДНОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ
УКРАЇНИ НА СКУПЧЕННЯ ГАЗУ В УЩІЛЬНЕНИХ ТЕРИГЕННИХ ПОРОДАХ ТА ВИДІЛЕННЯ
НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНИХ СТРАТИГРАФІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ І ЗОН

літами, з прошарком (до 10 м) темно-сірого алевритистого аргіліту.
Пісковики представлені декількома різновидами:
• пісковик сірий до світло-сірого, крупно-грубозернистий, гравелітовий. 

Міцно зцементований глинистим, меншою мірою залізисто-карбонатним 
цементом. Текстура косошарувата, підкреслюється нечисленними листува-
тими прошарками вуглисто-слюдистого матеріалу, а також орієнтуванням 
видовжених гравійних часток і дрібної гальки. Шаруватість утворює кут з 
віссю керна 5-20о. У породі відзначаються поодинокі крутопадаючі тріщини. 
Міцність породи середня;

• пісковик сірий до світло-сірого, дрібно-середньозернистий, міцнозцементова-
ний глинистим, меншою мірою залізисто-карбонатним і, можливо, регенера-
ційно-кварцовим цементом. Текстура практично не проявлена, косошарувата. 
Орієнтування прошарку пісковика, збагаченого вуглисто-слюдисто-глини-
стим матеріалом, становить 5о до вісі керна. У породі відзначаються різнона-
правлені тріщини, що розколюють керн навпіл. Порода міцна, щільна.

Гравеліт піщанистий, сірий, гравійні уламки складені переважно кварцом і улам-
ками аргілітів. Текстура косошарувата, проявлена нечітко. У низу і верху шару відзнача-
ються не дуже чітко виражені контакти з вище — і нижчезалягаючими шарами піскови-
ка. Контакти орієнтовані приблизно під кутом 30о до вісі керна. Порода міцна, щільна.

Алевроліт сірий до темно-сірого, глинистий. Текстура пологохвилястошарува-
та з елементами дрібнолінзоподібної, шаруватість орієнтована під кутом 0-5о до вісі 
керна, підкреслюється наявністю тонких та листуватих глинистих прошарків і лінз. 
Зрідка у породі зустрічаються дрібні конкреції прихованокристалічного піриту. 
Міцність породи висока.

Середня відкрита пористість порід цієї пачки змінюється від 4,5% до 7,0-7,5%. 
Катагенетична перетвореність органічної речовини породи знаходиться на стадії 
МК3. Товщина перспективної пачки становить 95 м.

Третя (інтервал 3070-3110 м) представлена переважно алевролітами з незначни-
ми прошарками пісковика.

Алевроліт сірий до темно-сірого, глинистий. Текстура пологохвилястошарува-
та з елементами дрібнолінзоподібної, шаруватість орієнтована під кутом 0-5о до вісі 
керна, підкреслюється наявністю тонких та листуватих глинистих прошарків і лінз. 
Зрідка у породі відзначаються дрібні конкреції прихованокристалічного піриту. 
Міцність породи висока.

Відкрита пористість алевроліту в середньому становить 5,5-6,5%. Катагенетич-
на перетвореність органічної речовини породи знаходиться на стадії МК3. Товщина 
перспективної пачки становить 40 м.
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Четверта (інтервал 3550-3605 м) також представлена переважно алевролітами з 
прошарками пісковику.

Алевроліт сірий, глинистий, місцями до пісковика тонкозернистого. Текстура 
пологохвилястошарувата, шаруватість орієнтована під кутом 0-5о до вісі керна, під-
креслюється наявністю тонких та листуватих глинистих прошарків і лінз. Зрідка у 
породі зустрічаються дрібні конкреції прихованокристалічного піриту та поодино-
кі тріщини, що заповнені доломітом. Міцність породи висока.

Відкрита пористість алевроліту в середньому становить 5,5%. Катагенетична 
перетвореність органічної речовини породи знаходиться на стадії МК3. Товщина 
перспективної пачки становить 55 м.

В св. № 1-Медвежанська (рисунок 44) у башкирських відкладах (інтервал 3780-
3990 м) спостерігається товща порід, що представлена чергуванням пісковиків та 
алевролітів, з незначними (до 3-5 м) прошарками темнокольорових аргілітів.

Алевроліт темно-сірий, тонкослюдистий, міцно зцементований, з вуглистим де-
тритом та тонкою шаруватістю під кутом 70-75о. Під мікроскопом: уламки середньо від-
сортовані, переважно кутасті, частково кородовані. Склад переважно кварцовий. Рудні 
мінерали — лейкоксен, пірит. Спостерігається велика кількість дрібного вуглистого де-
триту. Цемент (~ 20-42%): карбонатно (~ 1-2%) гідрослюдистий порово-базального типу.

Пісковик темно-сірий, середньо-дрібнозернистий, алевритовий, поліміктовий, 
дуже міцний, з тонкою, місцями лінзовидно-хвилястою шаруватістю під кутом 40-45о, 
дрібним вуглистим детритом, тріщинами за нашаруванням. Цемент слюдисто-карбо-
натно-глинистий. Під мікроскопом: уламки середньовідсортовані, кутасті та напівоб-
катані, часто кородовані. Склад: кварц — 50%, польові шпати — 12-15%, слюди — 5-8%, 
уламки порід — 25-32% (сланці, гнейси, кремені, кварцити та інші). Акцесорні міне-
рали – циркон, рутил. Рудні мінерали — лейкоксен, пірит. Цемент (10-14%) полімі-
неральний: слюдисто- (1-2%) карбонатно- (3-4%) глинистий плівково-порового типу, 
спостерігаються безцементні контакти.

Середня відкрита пористість порід даної пачки змінюється від 5% до 7%. Ката-
генетична перетвореність органічної речовини породи знаходиться на стадії МК2-3. 
Товщина перспективної товщі становить 150 м.

Перспективні пачки московського ярусу представлені переважно пісковиками 
з прошарками алевролітів та аргілітів.

Алевроліти переважно сірі, дрібнозернисті, глинисті, слюдисті, з горизонталь-
но-хвилястою шаруватістю, міцнозцементовані, зустрічається рослинний детрит.

Пісковики переважно від сірих до темно-сірих, слюдисті, алевритисті, дріб-
но-тонкозернисті, поліміктові, горизонтально-шаруваті, щільні, міцні.

Середня відкрита пористість алевро-піщаних порід коливається в межах від 
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4,5-5,0% до 7,0-7,5%. Катагенетична перетвореність органічної речовини породи зна-
ходиться на стадії МК3. Товщина перспективних пачок становить від 40 м до 160 м. 
Глибини їх залягання змінюються від 3000 м до 4200 м.

В розрізі св. № 637-Дробишівська виділено дві перспективні пачки (рисунок 45). 
Перша (інтервал 3430-3470 м) складена перешаруванням пісковиків і алевролітів.
Алевроліти сірі, дрібнозернисті, шаруваті, з глинистими та слюдистими при-

мазками за нашаруванням. Під мікроскопом: алевроліт, уламки добре відсортовані, 
кутасті та напівобкатані. Склад: кварц — 85-90%, слюди — 10-15%, поодинокі уламки 
польових шпатів, рудні — лейкоксен. Шаруватість обумовлена субпаралельним орі-
єнтуванням луски слюд та невеликих скупчень тонкозернистого карбонату. Цемент 
(12-15%) слюдисто-глинисто-карбонатний плівково-порового типу.

Пісковики сірі, темно-сірі, слюдисті, алевритисті, дрібнозернисті, поліміктові, го-
ризонтально-шаруваті, за нашаруванням глинисті та слюдисті примазки, щільні, міцні. 
Під мікроскопом: пісковик дрібнозернистий, уламки напівобкатані та кутасті, частково 
кородовані, середньо відсортовані. Склад: кварц — 35-45%, польові шпати — 15-20%, 
слюда — 15-18%, уламки порід — 30-35% (кварцити, кремені, глинисті та слюдисті 
сланці); акцесорні — циркон; рудні — лейкоксен, пірит.

Цемент (23-28%) полімінеральний: карбонатний (3-4%) крупнозернистий по-
ровий, слюдистий (8-10%) та глинистий плівково-порового типу. Спостерігаються і 
безцементні контакти.

Середня відкрита пористість цієї алевро-піщаної пачки коливається в межах 
5,5%-6,5%. Газопроникність не перевищує 0,01 мД. Катагенетична перетвореність 
органічної речовини породи знаходиться на стадії МК3. Товщина перспективної 
пачки становить 40 м.

Друга (інтервал 3510-3610 м) також складена алевролітами та пісковиками.
Алевроліти сірі, дрібнозернисті, глинисті, слюдисті, місцями з горизонталь-

но-хвилястою шаруватістю, міцнозцементовані, зустрічається рослинний детрит. Під 
мікроскопом: алевроліт, уламки середньовідсортовані, переважно кутасті, гостроку-
тасті. Склад: кварц — 50-70%, уламки порід та польові шпати — 10%, слюди — 20-30%, 
рудні — лейкоксен. Багато дрібного вуглистого детриту. Цемент (12-15%) слюди-
сто-глинисто-карбонатний плівково-порового типу.

Пісковик темно-сірий, тонкозернистий, поліміктовий, слюдистий, горизонтально-
шаруватий, місцями за нашаруванням глинистий і переходить у дрібнозернистий тем-
но-сірий алевроліт, середньозцементований. Під мікроскопом: пісковик, уламки добре 
відсортовані, кутасті та напівобкатані (рідше), частково кородовані. Склад: кварц — 45%, 
польові шпати — 15-20%, слюди — 12-15%, уламки порід — 25-30 % (кварцити, кремені, 
сланці та інші); акцесорні – циркон, рутил; рудні — лейкоксен. Цемент (8-10%) полімі-
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неральний: карбонатний (3-4%) двох генерацій — дрібно- та крупнозернистий, поровий 
та глинисто-слюдистий плівково-поровий. Багаточисельні безцементні контакти.

Середня відкрита пористість цієї алевро-піщаної пачки коливається в межах 
4,6%-7,4%. Газопроникність не перевищує 0,01 мД. Катагенетична перетвореність 
органічної речовини породи знаходиться на стадії МК4. Товщина перспективної 
пачки становить 100 м.

Разом із свердловинами, розріз яких свідчить про перспективи башкирських 
відкладів під час пошуків газу ущільнених порід, ряд проінтерпретованих свердло-
вин не дозволяє виділити їх в ранг першочергових. В якості прикладу наводиться 
розріз свердловини № 32 Південно-Коломацька (рисунок 46), де виділено низку пер-
спективних шарів, але вони знаходяться нижче глибини 4500 м, що є одним із кри-
теріїв пошуку (економічний фактор) ущільнених нафтогазоперспективних об’єктів.

Перспективність відкладів московського ярусу доводить також розріз в свердловини 
№ 4-Дробишівська (рисунок 47), де в інтервалі глибин 3446-3974 м виділяються три пачки, 
представлені ущільненими пластами. Перша пачка представлена чергуванням алевро-пі-
щаних пластів, заглинизованих пісковиків,  незначними прошарками глин і виділяється 
в інтервалі 3446-3662 м. Сумарна товщина пачки 216 м. Друга пачка загальною товщиною 
70 м виділяється в інтервалі 3784-3854 м. Вона нерівномірно глиниста. Третя пачка виділя-
ється в інтервалі 3942-3974 м із загальною товщиною 32 м. Вона представлена алевро-піща-
ними пластами з незначними прошарками глин. Наступним прикладом, що свідчить про 
перспективність даних відкладів,  є розріз свердловини №16 Святогірська (рисунок 48). 
Тут у відкладах московського ярусу в інтервалі глибин 4152-4334 м виділяються 4 пачки, 
представлені ущільненими пластами. Перша пачка, загальною товщиною 17 м виділяєть-
ся в інтервалі 4152-4169 м і представлена пісковиками та алевролітами з нерівномірним 
ступенем глинистості. Друга пачка загальною товщиною 35 м виділяється в інтервалі 4192-
4227 м і представлена чергуванням алевро-піщаних пластів та прошарків глин, сумарна 
товщина яких становить 6,5 м. Третя пачка виділяється в інтервалі глибин 4259,5-4286 м 
із загальною товщиною 26,5 м. Вона представлена чергуванням ущільнених алевро-піща-
них пропластків різного ступеня глинистості та глинистих пропластків. Сумарна товщина 
глинистих пропластків сягає 3 м. Четверта пачка виділяється в інтервалі глибин 4313-4334 
м, загальною товщиною 21 м. Вона представлена ущільненими піщано-алевритовими 
пластами різного ступеня глинистості та незначними глинистими прошарками.

Прогнозне поширення, перспективних на газ ущільнених порід, товщ в межах 
Веселівсько-Артемівської перспективної зони на ділянці Святогорівська-Дробишів-
ська наведено на рисунку 49.

В розрізі св. № 677-Тернівська (рисунок 50) в московських відкладах (інтервал 
3250-3370 м) виділено товщу порід, що представлена переважно пісковиками з про-
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• пісковик коричнево-сірий у верхній частині шару, сірий до підошви, серед-
ньо-крупнозернистий, у верхній частині, можливо, з каолінітовим цементом. 
Місцями дуже слабо реагує з НСl. Шаруватість невиразна, міцність цементації і 
міцність породи середні, до низької, зростають до підошви. За основною довжи-
ною керн представлений дисками товщиною 2-3 см, відчувається слабкий запах 
ВВ. Хлороформенну витяжку практично не забарвлює. До підошви, на останніх 
25 см пісковик стає різно- грубозернистим, розмір штуфів зростає до 5-8 см і стає 
помітною коса шаруватість, обумовлена зміною зернистості, з’являються дрібні 
лінзочки і неправильні включення сірого глинистого матеріалу, вуглефікований 
рослинний детрит. Іноді зустрічаються поверхні нашарування з відбитками дріб-
них двостулкових молюсків. На останніх 5 см пісковик стає різно-середньозерни-
стим, грудкуватим, містить велику кількість рослинного детриту через слабко ви-
ражений контакт. Під мікроскопом: пісковик крупно-середньозернистий, містить 
зерна від 0,18 мм до 1,1 мм з переважанням 0,27-0,7 мм, середньосортований. Тек-
стура із слабко вираженою мікрошаруватістю, що обумовлена розподілом зерен за 
крупністю і маскується сильною подрібненістю окремих зерен. Пісковик мезомік-
товий, польовошпатово-кварцовий, утворений зернами кварцу (60-65%), з уламка-
ми кварцитів з мозаїчною і гранобластовою структурою, мікрокристалічних кре-
менистих порід, метаморфічних кременистих порід, кварц-серицитового складу 
і глинистих порід (усього 30-35%), зазвичай не дуже розкладеним плагіоклазом 
і калієвим польовим шпатом (5-10%). У поодиноких зернах присутній мусковіт. 
Укладка щільна, контакти зерен зазвичай конформні. Цемент (сумарно 20-25%) 
складний, карбонатно-глинистий. Глиниста складова дещо переважає, представ-
лена поровим, переважно каолінітовим цементом із домішкою гідрослюди. У 
складі карбонатної складової виділяється, по-перше: переривистий, контурний, 
яснокристалічний, корозійний цемент у вигляді пунктирної оторочки кластич-
них зерен кристалами іноді ромбоедричного, але частіше  ізометричного, кута-
сого габітусу розміром 0,015-0,03 мм, іноді до 0,05 мм; по-друге: відносно нечис-
ленний дрібноплямистий, поровий, крупнокристалічний, корозійний цемент; і, 
по-третє: нечисленні включення мікрозернистого (можливо залізистого) карбона-
ту. У невеликій кількості присутній і слабко виражений регенераційно-кварцовий 
цемент. Окремі пори заповнені іноді чистим різновидом (каолініт, рідше дрібно 
плямистий, поровий карбонат), але частіше сумішшю карбонатного і глинистого 
матеріалу (особливо контурний карбонат і каолініт).

Пісковик сірий, у верхній частині переважно середньо-дрібнозернистий, у ниж-
ній — дрібно-середньозернистий, не реагує з НСl. Шаруватість коса, не дуже виразна, 
лише місцями підкреслена листуватими прошарками більш темного вуглисто-слюди-
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стого матеріалу. Іноді присутні листуваті прошарочки, різко збагачені коричнювати-
ми, ізометричними зернами (можливо, сферосидерит), що підвищують питому вагу 
зразків. Кути нахилу окремих прошарків становлять 65-80º до вісі керна. Іноді містить 
скупчення вуглефікованого рослинного детриту, відбитки кори і, ймовірно, порож-
нистих стеблів рослин, що утворюють складний петельчастий малюнок на поверхні 
штуфа. Поблизу підошви відмічаються прямолінійні тріщини, орієнтовані під кутом 
близько 15º до вісі керна, за якими розколоті окремі штуфи. Порода візуально щільна, 
міцність цементації і породи середні, місцями відмічається слабкий запах ВВ. На остан-
ніх 0,20 м порода по нерівному виразному контакту у цільному штуфі переходить у 
чорний алевритистий аргіліт. Шаруватість невиразна, полого-хвиляста або лінзовид-
но-хвиляста, з лінзочками коричнюватого сидериту, з глинистими різнонаправленими 
(і за шаруванням) дзеркалами ковзання. Під мікроскопом: пісковик дрібно-середньо-
зернистий, середньосортований, містить зерна від 0,09 до 0,63 мм з переважанням 
0,18-0,45 мм. Мікротекстура з ледь помітною шаруватістю, що обумовлено розпо-
ділом більш крупних зерен; орієнтована видовженими зернами. Мезоміктовий, 
близький до поліміктового, за М.В. Логвиненком — грауваковий, польовошпат-лі-
тітово-кварцовий. Утворений зернами часто регенерованого кварцу з нормальним, 
рідше хвилястим і агрегатним згасанням (50-55%), уламками кварцитів з мозаїчною 
і гранобластовою структурою, мікрозернистих кременистих порід, кварц-польово-
шпатових, метаморфічних кварц-серицитових і кварц-хлорит-серицитових порід, 
глинистих порід і вулканітів (загалом 30-35%), різною мірою розкладених, гідрос-
людизованих плагіоклазів, поодиноким зерном калієвого польового шпату (сумар-
но 15-20%) та слюдистих (мусковіт і біотит), зазвичай гідратованих, часто вигнутих 
між кластичними зернами (3-4%). Укладка щільна, контакти конформні. Цемент 
(сумарно 20-25%, може трохи більше, ніж у попередньому шліфі), поровий, кар-
бонатно-глинистий, суттєво гідрослюдистий, окремі пори виповнені каолінітом. 
Гідрослюдистий цемент місцями містить включення карбонату і дрібнозернистий 
кварцовий наповнювач, в останньому випадку він, вірогідно, являє собою розкладе-
ні зерна нестійких порід. Карбонат присутній також у вигляді нечисленного, пля-
мистого, порового, яснокристалічного, корозійного карбонатного цементу і нечис-
ленних включень мікрозернистого, вірогідно, залізистого матеріалу.

Середня відкрита пористість цієї алевро-піщаної пачки коливається в межах від 
3,5% до 8,5%. Газопроникність змінюється від 0,01 мД до 0,10 мД. Катагенетична пе-
ретвореність органічної речовини породи знаходиться на стадії МК3. Товщина пер-
спективної пачки становить 120 м.

Перспективність відкладів московського ярусу доводить також розріз свердлови-
ни № 704 - Західно-Шебелинська (рисунок 51), де в інтервалі глибин 4150-4489 м виділя-
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ються 3 пачки, представлені ущільненими пластами. Перша пачка, загальною товщи-
ною 83 м виділяється в інтервалі 4150-4233 м і представлена ущільненими пісковиками 
та алевролітами, глинами (сумарна товщина глинистих пропластків сягає 21 м). Друга 
пачка  загальною товщиною 18 м виділяється в інтервалі 4413-4431 м і представлена 
нерівномірно глинистими пісковиками та алевролітами. Третя пачка виділяється в ін-
тервалі глибин 4470,5-4489 м із загальною товщиною 18,5 м. Вона представлена нерів-
номірно глинистими пісковиками та алевролітами. За літологічною характеристикою 
алевро-піщані шари схожі на описані аналогічні породи попередньої свердловини.

У свердловині № 1-Артемівська у розрізі московського ярусу виділяється ряд 
алевро-піщаних пачок, що можуть бути перспективними на пошуки газу в ущільне-
них колекторах, але лише три з них є досить значними за товщиною (більше 30 м).

Перша (інтервал 3340-3410 м) (рисунок 52) представлена переважно пісковика-
ми та алевролітами з прошарками аргілітів.

Алевроліт чорний, поліміктовий, масивний, переповнений обвугленими рос-
линними рештками, міцний. У верхній частині відзначається конволютна шарува-
тість за рахунок включень дрібнозернистого піщаного матеріалу. В нижній частині 
алевроліт горизонтально-хвилястошаруватий (чорні глинисті прошарки до 1,5 см) із 
тонкою похилою тріщинуватістю. Під мікроскопом: алевроліт вуглистий. Структу-
ра алевритова, текстура масивна. Розмір зерен 0,02-0,1 мм. Форма в основному кутас-
та, кутасто-обкатана та напівобкатана.

Уламковий матеріал представлений кварцом, польовими шпатами, слюдами 
(біотитом та мусковітом) та уламками порід. Цемент (30-35%) нерівномірно-слюди-
стий, поровий. За мінеральним складом цемент хлорит-каолініт-гідрослюдистий 
тонкоагрегатний седиментогенний. В породі близько 5% займають уривки обвугле-
ної рослинної органіки у вигляді дрібних та крупних (до 2 мм) пасм.

Пісковик сірий, дрібнозернистий, поліміктовий, неясногоризонтально-шарува-
тий (за рахунок гранулометричної диференціації та збагачення вуглисто-глинистим 
матеріалом), міцний. Під мікроскопом: пісковик дрібнозернистий з глинисто-карбо-
натним цементом. Структура породи псамітова, текстура масивна, неорієнтована.

Уламки представлені невідсортованими зернами кварцу, польових шпатів 
(КПШ та кислі плагіоклази), прозорими слюдами, уламками порід. Розмір уламків 
0,1-0,18 мм, іноді зустрічаються алевритові зерна кварцу. Обкатаність зерен різна, але 
частіше зустрічаються необкатані, кутасті. Цементу в породі близько 10-12%, він гли-
нисто-карбонатний. Глинистий цемент складається зі змішаношарових гідрослюди-
стих утворень, каолініту та хлориту, карбонатний — з аутигенних зерен кальциту.

Увесь цемент порового, базально-порового типу. В породі присутня вуглиста 
речовина. Порожніх пор і тріщин немає, порода міцна.
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руватий (чорні глинисті прошарки), міцний. Під мікроскопом: пісковик дрібнозер-
нистий з глинисто-карбонатним цементом. Структура псамітова, текстура масивна. 
Розмір уламків переважно 0,1-0,2 мм, алевритова домішка становить близько 10-15%. 
Форма уламків кутаста та кутасто-обкатана. Вони представлені кварцом (серед них 
зустрічаються зерна з двійниками та хвилястим згасанням), польовими шпатами, 
більшість з яких різною мірою пелітизовані та серицитизовані, зустрічаються також 
таблитчасті прозорі плагіоклази, полісинтетично здвійниковані. Серед уламків ба-
гато мікрокварцитів та уламків інших порід: біотит (бурий та зелений), мусковіт гід-
ратований, хлорит. Цемент змішаний, контактово-поровий, трьох видів: глинистий 
седиментаційний мікроагрегатний (каолініт з перетертою алотигенною слюдою), 
крупнопакетний аутигенний каолінітовий, окремими ділянками спостерігається 
вторинний карбонатний цемент. Порожніх пор і тріщин не спостерігається.

Відкрита пористість даної пачки змінюється від 3-4% до 8-9%. Газопроникність 
змінюється від 0,01 мД до 0,18 мД. Катагенетична перетвореність органічної речови-
ни породи знаходиться на стадії МК3. Товщина перспективної пачки становить 30 м.

Третя (інтервал 3880-3925 м) (рисунок 53) також представлена пісковиками та 
алевролітами з прошарками аргілітів.

Алевроліт сірий польовошпатово-кварцовий неясно-горизонтально-шарува-
тий, листуватий, із дрібними фауністичними відбитками, середньої міцності. Під 
мікроскопом: алевро-пісковик з глинисто-карбонатним цементом. Структура поро-
ди різнозерниста, текстура неорієнтована. Розмір уламків від 0,02 мм до 0,2 мм, але 
переважають уламки 0,1-0,12 мм. Форма уламків різна: кутасті, видовжені, переважа-
ють необкатані та слабообкатані.

Мінеральний склад: кварц, польовий шпат, лімонітизований і хлоритизований 
біотит, мусковіт, турмалін. Цемент базальний, складений мікрозернистим кальци-
том з домішками тонкодисперсного глинистого матеріалу (каолініт, гідрослюда). В 
породі є домішки вуглистого матеріалу (фітодетриту і пилу). Порода щільна, пори і 
тріщини не зустрічаються.

Пісковик сірий, середньозернистий, алевритовий. Під мікроскопом: пісковик 
середньозернистий (розміри уламків 0,1-0,4 мм). Форма уламків переважно кутаста, 
видовжена, ізометрична, неправильна, інколи з бухтоподібними обрисами. Обката-
ність слабка. Склад теригенного матеріалу: кварц, польові шпати, поодинокі лусоч-
ки біотиту та мусковіту, уламки турмаліну, мікрокварцитів, ефузивів. Зерна кварцу 
з хвилястим згасанням, деякі гранульовані, інколи кородовані кальцитом чи реге-
неровані. Польові шпати пелітизовані, частково серицитизовані або карбонатизо-
вані. Слюди гідратовані, біотит-лімонітизовані, лусочки вигнуті, часто розщеплені. 
Цемент контактово-поровий, контактовий, складений мікрозернистим карбонатом 
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Алевроліт темно-сірий до сірого, глинистий, до підошви з’являється піщаний 
домішок. Не реагує з HCl у штуфі. Текстура неясна, в пришліфовках шаруватість 
нечітка, за типом горизонтальна. По шару відзначаються досить численні вуглефі-
ковані рослині залишки.

Пісковик світло-сірий, середньозернистий, не реагує з HCl у штуфі. Ступінь 
цементації високий. Текстура нечітка, косошарувата. На відстані 0,5 м  від верху від-
значається прошарок товщиною 0,5 м, складений темно-сірим аргілітом, в покрівлі 
цього прошарку відзначається брекчія уламків аргіліту, що заповнені крупно-серед-
ньозернистим пісковиком. У породі відзначаються тріщини, орієнтовані як за наша-
руванням, так і під різними кутами до нього. Порода щільна.

Відкрита пористість цього пісковика змінюється від 5,5% до 6,5%. Газопроник-
ність не перевищує 0,01 мД. Катагенетична перетвореність органічної речовини по-
роди знаходиться на стадії МК3. Товщина перспективної пачки становить 40 м.

Друга (інтервал 3850-3885 м) представлена переважно пісковиками з прошарка-
ми темно-сірих алевролітів та аргілітів.

Пісковик світло-сірий, в покрівлі грубо-крупнозернистий, гравелітистий, далі 
крупнозернистий. Текстура косошарувата, утворена листуватими прошарками, що 
складені слюдисто-вуглистим матеріалом. В покрівлі шару на сколах відзначається 
запах ВВ, що швидко вивітрюється.

Відкрита пористість цього пісковика змінюється від 4,5% до 7,5%. Газопроникність 
змінюється від 0,06 мД до 0,56 мД. Катагенетична перетвореність органічної речовини 
породи знаходиться на стадії МК3. Товщина перспективної пачки становить 35 м.

Третя (інтервал 4050-4225 м) представлена переважно пісковиками з прошарка-
ми темно-сірих алевролітів та аргілітів.

Пісковик світло-сірий, грубо-крупнозернистий, не реагує з HCl у штуфі. Це-
мент глинистий, можлива присутність безцементного зчленування зерен. Не чітко 
проявлена в штуфі косошарувата текстура, в пришліфовках коса шаруватість чітка, 
різноспрямована. Шаруватість підкреслюється рідкими прошарочками, що збагаче-
ні слюдистим та глинистим матеріалом. На сколах відзначається різкий запах ВВ, 
хлороформенну витяжку не забарвлює.

Відкрита пористість цього пісковика змінюється від 3,0% до 9,0%. Газопроникність 
змінюється від 0,20 мД до 0,38 мД. Катагенетична перетвореність органічної речовини 
породи знаходиться на стадії МК4. Товщина перспективної пачки становить 175 м.

Перспективність даних відкладів доводить також розріз свердловини 678-Анто-
шкинська, де в інтервалі глибин 4123-4760 м виділяється ряд алевро-піщаних шарів 
(рисунок 55), за літологічною характеристикою подібних до описаних в свердловині 
№ 300-біс-Веселівська.
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У розрізі московського ярусу св. № 31-Співаківська авторами виділяється чо-
тири алевро-піщаних пачки, що можуть бути перспективними на пошуки газу в 
ущільнених колекторах (рисунок 56).

Перша (інтервал 2900-2940 м) представлена переважно пісковиками з незначни-
ми прошарками алевролітів та аргілітів. Пісковик світло-сірий, зі слабким блакитним 
відтінком на сонячному світлі, переважно дрібнозернистий, іноді, прошарками серед-
ньо-дрібнозернистий. Цемент суттєво глинистий, з HCI у штуфі не реагує. Шарува-
тість здебільшого невиразна, вірогідно коса. Місцями, на ділянках довжиною 20-25 см 
шаруватість стає виразною, хвилястою і косо-хвилястою, підкресленою листуватими, 
темно-сірими (до чорних) прошарками слюдисто-вуглисто-глинистого матеріалу. 
Слюда розподілена нерівномірно, доволі крупна, ізометричні лейстики до 1-1,5 мм.

Місцями присутні дрібні котуни темно-сірої глини дрібно-галькової розмір-
ності. На останніх 1-1,5 м за поверхнями нашарування досить часто помітний гли-
нистий матеріал, розподілений у вигляді роз’єднаних плям, і нечисленний вугле-
фікований рослинний детрит, що не утворює прошарків, які виходять на бокову 
поверхню керна. Порода щільна, середньозцементована, міцна.

Середня відкрита пористість цього пісковика коливається в межах 5,0-6,5%. 
Газопроникність змінюється від 0,02 мД до 0,07 мД. Катагенетична перетвореність 
органічної речовини породи знаходиться на стадії МК2-3. Товщина перспективної 
пачки становить 40 м.

Друга пачка (інтервал 3325-3355 м) також представлена переважно пісковиками 
з незначними прошарками алевролітів та аргілітів.

Пісковик сірий, дрібнозернистий. Цемент переважно глинистий. Текстура за-
звичай невиразна, місцями слабко помітна коса і полого-хвиляста шаруватість. Зрід-
ка зустрічаються вуглисті прошарки товщиною 1-3 мм, розсіяний вуглефікований 
рослинний детрит, глинисті котуни, плями темно-сірого глинистого матеріалу на 
поверхнях нашарування. Порода щільна, середньозцементована, міцна. Тріщинува-
тість виражена дуже слабко, помітна за нечисленними, частіше прямолінійними від-
колами окремих штуфів, що орієнтовані зазвичай під невеликим кутом до вісі керна.

Середня відкрита пористість цього пісковика змінюється від 4,0% до 8,0%. Газопро-
никність змінюється від 0,02 мД до 0,04 мД. Катагенетична перетвореність органічної ре-
човини породи знаходиться на стадії МК2-3. Товщина перспективної пачки становить 30 м.

Третя пачка (інтервал 3490-3520 м) представлена переважно пісковиками та 
алевролітами з незначними прошарками темних аргілітів.

Алевроліт сірий, вапнистий, глинистий. Текстура слабовиразна, субпаралель-
ношарувата, місцями слабохвиляста, орієнтована під кутом ~25-20о і підкреслюється 
перервистими і витягнутими тонкими лінзами більш темного аргіліту. Порода міцна.
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Пісковик сірий, тонкозернистий, алевритистий, слюдистий. Текстура, в цілому, 
морфологічно неясна, місцями пологохвилястошарувата, орієнтована під кутом 30-20о, 
підкреслена більш темними, перерваними, нитковидними і листуватими прошар-
ками, складеними вуглисто-слюдистим матеріалом. Відзначаються субвертикальні, 
пологохвилясті тріщини. Порода міцнозцементована глинистим цементом.

Середня відкрита пористість порід даної пачки змінюється від 3,5-4,0% до 
8,0-8,5%. Газопроникність не перевищує 0,01 мД. Катагенетична перетвореність ор-
ганічної речовини породи знаходиться на стадії МК2-3. Товщина перспективної пач-
ки становить 30 м.

Четверта пачка (інтервал 3715-3760 м) представлена переважно пісковиками з 
незначними прошарками темно-сірих алевролітів та аргілітів.

Пісковик сірий, тонкозернистий, алевритистий, слюдистий, міцнозцементо-
ваний карбонатно-глинистим цементом. Текстура субпаралельно-шарувата з еле-
ментами дрібнолінзовидної, місцями перехресна, косохвиляста, шаруватість орі-
єнтована під кутом 20-15о і підкреслена темно-сірими листуватими, перервистими 
прошарками аргіліту. Відзначаються лінзоподібні світло-сірі стяжіння, складені до-
ломітом, розміром до 0,7×2 см. Відзначаються крутопадаючі та субвертикальні трі-
щини. Порода ущільнена, міцна.

Середня відкрита пористість пісковика змінюється від 4,5% до 7,5%. Газопро-
никність не перевищує 0,01 мД. Катагенетична перетвореність органічної речовини 
породи знаходиться на стадії МК3. Товщина перспективної пачки становить 45 м.

Комплексний аналіз проведених досліджень дозволив виділити для середньо-
кам’яновугільного комплексу три високоперспективні зони: Веселівську (рисунок 57), 
Співаківсько-Артемівську (рисунок 58) та Кальміус-Торецьку (рисунок 59). Всі вони, 
за визначеними геологічними критеріями оцінки перспектив газоносності ущільне-
них порід, характеризуються найкращими властивостями. До того ж, в межах цих зон 
значна частина розрізу середнього карбону характеризується аномально високими 
пластовими тисками [63].

Загальна площа перспективної території поширення газоносних ущільнених по-
рід, у відкладах середньокам’яновугільного комплексу, становить близько 8680 км2. 
Площа Веселівської високоперспективної зони дорівнює — 420 км2, Співаківсько-Ар-
темівської — 2390 км2, а Кальміус-Торецької — 510 км2.
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Верхньокам’яновугільний комплекс
У верхньокам’яновугільному комплексі на основі аналізу характеру геологіч-

ної будови верхньокам’яновугільного комплексу, відповідного літологічного скла-
ду порід з кондиційними товщинами, ступеня катагенетичних перетворень порід 
та розповсюдження зони маловодності виділяється відносно незначна за розмірами 
Кам’янсько-Артемівська перспективна зона (рисунок 60). Інша частина території, що 
виділена на карті маловодності, за рахунок водонасиченості верхньої та середньої 
частин розрізу на даний час може розглядатися лише в ранзі умовно перспективної.

Нижче наведена детальна характеристика Кам’янсько-Артемівської зони, яка 
може бути перспективною на пошуки газу в ущільнених породах верхнього карбону.

Кам’янсько-Артемівська перспективна зона розташована в межах півден-
но-східного сегменту ДДЗ і своєю східною частиною прилягає до Донецької склад-
частої споруди. Основні перспективи у верхньокам’яновугільних відкладах пов’язу-
ються з касимівським ярусом.

Пісковики переважно сірі, дрібнозернисті, поліміктові, косо- та горизонтально 
шаруваті, за рахунок тонких вуглисто-слюдисто-глинистих прошарків, міцні.

Середня відкрита пористість цих алевро-піщаних товщ коливається в межах 
від 3,5% до 8,5%. Катагенетична перетвореність органічної речовини породи знахо-
диться на стадії МК2-3. Товщина перспективних пачок коливається в межах 30-70 м. 
Глибина їх залягання змінюється від 3000 м до 3700 м.

В св. №1-Артемівська (рисунок 61) у касимівському ярусі верхнього карбону (інтервал 
3020-3155 м) виділяється пісковик сірий дрібнозернистий з прошарками алевритово-гли-
нистих порід, що може бути перспективним на пошуки газу в ущільнених колекторах.

Алевроліт темно-сірий польовошпатово-кварцовий, глинистий, масивний, міц-
ний. Під мікроскопом: алевроліт з домішками псаміту. Структура алевропсамітова, 
текстура неорієнтована. Порода нерівномірно глиниста. Уламкова частина складена з 
дрібноалевритових зерен кварцу, польового шпату та прозорих слюд. Уламки різного 
ступеня обкатаності, але більшість з них необкатані та кутасті. Цемент каолініт-гід-
рослюдистий; розташований у породі нерівномірно. Пор і тріщин не спостерігається.

Пісковик сірий дрібнозернистий поліміктовий косо- та горизонтально шару-
ватий, за рахунок тонких вуглисто-слюдисто-глинистих прошарків, міцний. Під мі-
кроскопом: пісковик дрібно-середньозернистий (розміри уламків 0,08-0,1 мм, іноді 
до 0,5 мм) з домішками алевриту. Форма уламків різна, за ступенем обкатаності пе-
реважають необкатані та слабообкатані, поодинокі — напівобкатані та добреобка-
тані. Склад теригенного матеріалу — кварц, хлоритизований чи лімонітизований, 
інколи з виділенням рудного мінералу, біотит, мусковіт, пелітизовані, серицитизо-
вані, часто озалізнені польові шпати, мікрокварцити. Лусочки слюди часто вигнутої 
чи звивистої форми, деякі розщеплені чи розірвані, інколи обвивають уламки.
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Перша (інтервал 3130-3200 м) та друга (інтервал 3240-3285 м) складені переша-
руванням пісковиків та алевролітів, з незначними проверстками аргілітів.

Алевроліти темно-сірі, польовошпатово-кварцові, глинисті, масивні, міцні, іно-
ді шаруваті.

Пісковики сірі, дрібно-середньозернисті, з доломітово-глинистим цементом. 
Шаруватість невиразна, щільність і міцність середні.

Середня відкрита пористість цих алевро-піщаних товщ коливається в межах від 
4,0% до 8,0%. Катагенетична перетвореність органічної речовини породи знаходить-
ся на стадії МК2-3. Товщина перспективних пачок 70 м та 45 м відповідно.

Третя (інтервал 3580-3625 м) також представлена алевролітами та пісковиками з 
прошарками темно-сірих аргілітів.

Алевроліти темно-сірі польовошпатово-кварцові, слюдисті, глинисті, горизон-
тальношаруваті, міцні.

Пісковики сірі, дрібнозернисті, поліміктові, горизонтально- та косошаруваті, 
міцні, з домішкою вуглисто-слюдисто-глинистого матеріалу.

Середня відкрита пористість цих алевро-піщаних товщ коливається в межах 
4,5%-7,5%. Газопроникність змінюється від 0,05 мД до 0,8 мД. 

Катагенетична перетвореність органічної речовини породи знаходиться на 
стадії МК3. Товщина перспективної пачки становить 45 м.

Комплексний аналіз проведених досліджень дозволив виділити для  верхньо-
кам’яновугільного комплексу одну Святогірсько-Артемівську високоперспективну 
зону, яка за визначеними геологічними критеріями оцінки перспектив газоносності 
ущільнених порід характеризуються найкращими властивостями (рисунок 64).

Загальна площа перспективної території поширення газоносних ущільнених 
порід у відкладах верхньокам’яновугільного комплексу становить близько 2500 км2. 
Площа Святогірсько-Артемівської високоперспективної зони дорівнює — 1170 км2.

Проведені дослідження в межах Дніпровсько-Донецької западини відповідно 
до виділених критеріїв оцінки газоносності ущільнених порід показали, що всі попе-
редньо виділені комплекси палеозою, а саме девонський, нижньокам’яновугільний, 
середньокам’яновугільний та верхньокам’яновугільний характеризуються тими чи 
іншими перспективами на пошуки газу нетрадиційного типу. Найбільший потенці-
ал на пошуки газу в ущільнених породах має середньокам’яновугільний комплекс, 
потім нижньокам’яновугільний, верхньокам’яновугільний і девонський комплекси.

Територіально найбільші перспективи пошуку газу в ущільнених породах 
пов’язуються з південно-східною, значно менше з центральною і ще менше з північ-
но-західною субобластями ДДЗ.
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РОЗДІЛ 4. КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РЕСУРСІВ ГАЗУ НЕТРАДИЦІЙНОГО ТИПУ
В УЩІЛЬНЕНИХ ПОРОДАХ У МЕЖАХ ВИСОКОПЕРСПЕКТИВНИХ ЗОН

СХІДНОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

За результатами аналізу геолого-геофізичних матеріалів, лабораторних дослі-
джень, а також за комплексом визначених критеріїв, виділено перспективні зони, 
територію яких за якісною оцінкою поділено на високоперспективні, перспективні 
та умовноперспективні ділянки.

Таким чином, перспективи на газ ущільнених колекторів встановлені в девон-
ському, нижньокам’яновугільному, середньокам’яновугільному та верхньокам’яно-
вугільному комплексах ДДЗ.

Для підрахунку ресурсів газу в ущільнених колекторах в межах високоперспек-
тивних ділянок застосовано об’ємну формулу підрахунку. Для кожної ділянки ви-
брані наступні дані [43, 47, 52, 53]:

• площа ділянки;
• середня глибина залягання перспективних відкладів;
• товщина колектора (ефективна);
• коефіцієнт пористості;
• коефіцієнт газонасичення;
• пластова температура;
• пластовий тиск.
На основі аналізу даних, необхідних для розрахунків, авторами прийнято їх 

середньозважені показники для кожного виділеного перспективного об’єкту.
Підрахунок газу виконувався об’ємним методом за формулою:

 Vгеол=F×h×Кп×Kг×f×Кр, (1)
де Vгеол — геологічні ресурси газу;
F — площа підрахункової ділянки;
h — товщина колектора (ефективна);
Кп — коефіцієнт пористості;
Кг — коефіцієнт газонасиченості;
f — поправка на температуру для приведення об’єму газу до об’єму за
 стандартної температури;
Кр — поправка на тиск для приведення об’єму газу до об’єму за стандартного тиску.

За даною формулою визначаються ресурси газу для кожного перспективного 
комплексу. Параметр F визначався шляхом виміру площі ділянки підрахунку на 
плані. Параметри h — товщина колектора, Кп — середня пористість, Кг — коефіці-
єнт газонасиченості визначались за даними каротажних діаграм по окремих сверд-
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ловинах або, якщо такі дані були відсутні, використовувались регіональні карти по 
окремих горизонтах. На основі проведеного аналізу коефіцієнт газонасиченості для 
всіх комплексів і ділянок прийнято на рівні 0,65.

f — поправка на температуру, визначається за формулою:

 (2)

де tст = 20ºС (середня температура на поверхні), Тп — середня пластова температура на 
підрахунковій ділянці у відповідному продуктивному комплексі, яка визначалась за 
фактичними даними або за картами температур Р.М. Новосилецького.

Поправка на тиск визначалась за формулою:

 (3)

де Рпл— пластовий тиск (МПа)
Рк — кінцевий, залишковий пластовий тиск (в кінці розробки, МПа), к — поправки на 
відхилення вуглеводневих газів від закону Бойля-Маріотта відповідно для Рпл і Рк.
Рст — стандартний тиск , що дорівнює 0,1 МПа.
Рпл — пластовий тиск брався за фактичними вимірами у свердловинах, а якщо такі 
дані були відсутні, то цей параметр визначався за формулою:

 (4)

де Н — глибина (м);
γ — питома вага пластової води (≈ 1,05).
Поправка — на відхилення вуглеводневих газів від закону Бойля-Маріотта визнача-
ється за формулою:

 (5)

де Z — коефіцієнт стисливості газу, залежний від складу газу, тиску і температури. 
Він точно визначається за пластовими пробами лабораторним шляхом. Приблизно 
оцінюється за експериментальними кривими.

За графіками Z визначається наступним чином (згідно Інструкції по досліджен-
ню газових свердловин) [47].

1. Визначаємо псевдокритичний (середньокритичний) тиск Рr і псевдокритич-
ну (середньокритичну) температуру Тr. За відносну питому вагу газу за повітрям 
беремо питому вагу метану — 0,60. Таким чином, Рr=4,69 Мпа, а Тr=200 К.

2. Маючи Рr і Тr, визначаємо приведені псевдокритичні тиск РR і температуру 
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ТR за формулами:

 (6, 7)

де Рпл і Тпл - усереднені пластові тиск і температура у відкладах підрахункової ділянки.
3. Для одержаних РR і ТR за кривими графіка Брауна визначаємо коефіцієнт 

стисливості газу Z, а потім α — поправку на відхилення вуглеводневих газів від зако-
ну Бойля-Маріотта (  ), яку і підставляємо в підрахункову формулу.

4. Аналогічно визначаємо αк для кінцевого тиску (за тиску на усті свердловини, 
рівному 0,1 МПа).

Для оцінки ресурсів газу в млрд. м3 під час підрахунку враховані відповідні пе-
рерахункові множники.

Для підрахунку видобувних ресурсів газу отримані загальні геологічні ресурси 
Vгеол помножуються на коефіцієнт вилучення газу Квил., який для традиційних газо-
вих родовищ приймається рівним 0,85 [47].

Для газу в ущільнених колекторах коефіцієнт вилучення буде, безсумнівно, 
меншим. Він приймається авторами на основі методу експертних оцінок серед укра-
їнських спеціалістів та американського досвіду видобування такого газу. Зокрема, 
американські дані показують, що для родовищ газу ущільнених порід коефіцієнт 
вилучення становить 0,25-0,50 [53]. Бажаючи надати оцінкам найбільшої реальності, 
автори зупинилися на дещо менших від середнього значення коефіцієнтах вилу-
чення — 0,35 для газу ущільнених колекторів. Для відповідних значень коефіцієнту 
вилучення розраховані і величини щільності ресурсів газу на одиницю площі.

Для кожної виділеної високоперспективної зони, розташованих в межах Схід-
ного нафтогазоносного регіону України, був проведений підрахунок ресурсів газу 
за вказаною вище методикою. Результати даного підрахунку з відповідними вихід-
ними даними щодо кожної високоперспективної зони для девонського, нижньо-
кам’яновугільного, середньокам’яновугільного та верхньокам’яновугільного комп-
лексів наведені в таблиці 4.

Загальні геологічні ресурси газу в ущільнених породах палеозойського комплек-
су в межах виділених високоперспективних зон для Східного нафтогазоносного регі-
ону України становлять близько 9,7 трлн. м3, з них видобувні оцінюються приблизно 
в 3,4 трлн. м3. Найбільшими перспективами характеризуються середньокам’янову-
гільні відклади з геологічними ресурсами 5,8 трлн. м3, далі верхньокам’яновугільні 
і нижньокам’яновугільні — 1,8 та 1,7 трлн. м3 і, насамкінець, девонські відклади 
з 0,4 трлн. м3. Видобувні ресурси становлять відповідно 2,0; 0,6 і 0,6 та 0,14 трлн. м3.
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Комлекс/назва 
високоперспективної зони

Площа, км2

Глибина середня, м

Товщина колектора 
ефективна, м
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Таблиця 4 — Оцінка ресурсів газу в ущільнених породах основних стратонів палеозойського комплексу 
в межах високоперспективних зон Східного нафтогазоносного регіону.
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РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ОСВОЄННЯ РЕСУРСІВ ГАЗУ
В УЩІЛЬНЕНИХ КАРБОНАТНИХ ПОРОДАХ СХІДНОГО

НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Успішна практика розвідки та видобутку вуглеводнів із нетрадиційних джерел 
вуглеводневої сировини, а саме з ущільнених пісковиків та алевролітів, які переша-
ровуються або заміщуються за падінням газогенеруючими верствами, що представ-
ленні чорносланцевими товщами з достатнім вмістом розсіяної органічної речовини 
та відповідною термічною зрілістю, стимулювала поглиблений аналіз та переосмис-
лення наявної геологічної та промислової інформації щодо нафтогазоносності ін-
ших басейнових літотипів — різноманітних вапняків та силіцитів. Одночасно став 
предметно вивчатися нафтогазовий потенціал перехідних різновидів щільних вап-
нистих та силіцитових глинистих сланців, а також усього спектру карбонатних по-
рід — від чистих вапняків, їх глинистих та окременілих різновидів, до тонкого пе-
решарування кременистих, глинистих та карбонатних порід (варвітів). За фактом, 
через газосланцевий бум «під підозрою» на наявність промислового вуглеводневого 
потенціалу опинились майже всі породи, що містять органіку сапропелевого ряду 
на рівні понад 1-4%, якщо вони мають значну товщину та латеральне поширення, 
не зазнали суттєвих складчастих деформацій і наразі перебувають у зоні газового 
або нафтового «вікна».

Аналіз світового досвіду з видобутку нетрадиційних вуглеводнів  свідчить, що 
його скупчення можуть міститися не лише у алевро-піщаних породах, а і у породах 
глинисто-карбонатного та карбонатного складу. Глинисті, глинисто-карбонатні, кар-
бонатно-глинисті, кременисто-глинисті та кременисто-глинисто-карбонатні тонко-
зернисті басейнові відклади, що збагачені на органічну речовину (або гідрокарбопе-
літи за О.Ю. Лукіним), мають колосальний промисловий нафтогазовий потенціал, 
який протягом останнього десятиліття успішно освоюється в США та Канаді за до-
помогою вдосконаленого гідророзриву пластів за регулярною сіткою видобувних 
горизонтальних свердловин, що крок за кроком здреновують вуглеводні з продук-
тивного гірського породного масиву [146, 159-161]. Окрім достатнього вмісту орга-
нічної речовини відповідного типу та ступеня катагенетичної зрілості, значний за 
об’ємом гірський масив гідрокарбопелітів з товщинами понад 3-50 м і латеральним 
поширенням понад тисячу кв. км, повинен мати (винятки підтверджують правило) 
сприятливі геомеханічні властивості для посилення існуючої і створення штучної 
тріщинуватості, що забезчується підвищеною полігенетичною карбонатністю чи 
частковим окременінням нафтогазоносних порід. Таким чином, суттєва карбонат-
ність та/або підвищений вміст кремнезему у матриці гідрокарбопелітів перетворю-
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ють їх на потенційний нафтогазовидобувний об’єкт.
Так, роботи в цьому напрямку розгорнулись у таких басейнах, як Уїллістоун 

(Williston Basin), Остін Чок Тренд (Austin Chalk trend), Іст Техас - Норт Луїзіана Солт 
(East Texas - North Louisiana Salt), Ніобрара (Niobrara), Денвер-Джулісберг (Denver-
Julesberg), Аппалачський передовий прогин (Appalachians), Форт-Уорт та ін. [143, 
146, 147, 159-161]. Практично всі вони просторово співпадають із загальновідомими, 
багатими на нафту і газ басейнами, з доведеною нафтогазоносністю традиційних 
колекторів у традиційних пастках, що свідчить про єдність і неперервність нафто-
газових систем в надрах.

Стратиграфічний діапазон формування відкладів, перспективних в плані 
пошуку нетрадиційних вуглеводнів у карбонатних утвореннях зазначених басей-
нів, достатньо великий – від ордовика до верхньої крейди. Глибина залягання — 
2500-4500 м. Літологічний склад відкладів — вапняки, доломіти, глинисті вапняки, 
глинисті доломіти, мергелі та сильно вапнисті аргіліти.

Звертає на себе увагу той факт, що значна частина басейнів Північної Амери-
ки, продуктивних саме на сланцевий газ, відноситься до інтервалу верхнього фаме-
ну-нижнього карбону (міссісіпію), представленого карбонатами та глинисто-карбо-
натними тонкозерними породами (рисунок 65).

Найбільших успіхів у освоєнні газу ущільнених карбонатних порід було досяг-
нуто у басейні Остін Чок Тренд (Austin Chalk trend) у відкладах формації Ігл Форд 
(Eagle Ford Shale) крейдового віку (сеноман-турон). У літологічному відношенні 
відклади даної формації, залежно від положення в басейні, відносяться до сланців, 
мергелів, глинистих вапняків та порівняно чистих вапняків та доломітів (рисунок 
66). Товщина відкладів формації змінюється від 5 до 15 м. Вміст Тotal Оrganic Сarbon 
(TOC), загальний вміст нафтогенеруючого вуглецю — 3-7%,. Пористість порід — 
6-11%. Глибина залягання відкладів формації від 1400 м до 3750 м.

З відкладів формації Ігл Форд видобуваються як нетрадиційна нафта, так і 
нетрадиційний газ. В 2012 році з відкладів формації було видобуто 8,2 млн. т на-
фти та 12 млрд. м3 газу. Причому, видобуток сланцевої нафти проводиться в межах 
північно-західної частини басейну (переважно глинисті відклади), а видобуток газу 
— в межах південно-східної частини (глинисто-карбонатні, карбонатно-глинисті та 
карбонатні відклади), що напряму пов’язано зі ступенем термальної зрілості порід 
(для північно-західної частини Rо — 0,55-0,80, в межах південно-східної Rо — 0,7-0,9) 
(рисунок 67). Слід також зазначити, що у більшості випадків одночасно з видобут-
ком нетрадиційного газу відбувається і видобуток газоконденсату, припливи якого 
можуть сягати 50-60 м3/добу.

Вивчення нафтогазоперспективності тонкозернистих перехідних різновидів 
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посилюється аномально-високим поровим тиском, внаслідок сучасної генерації 
вуглеводнів. Вважається, що первинна міграція вуглеводнів з органічної речовини 
сланців створює планарні тріщини вздовж поверхонь нашарування. Таким чином, у 
сланцевому масиві існує просторове поширення як субвертикальних, так і субгори-
зонтальних тріщин, які можуть бути відкриті в сучасному полі тектонічних напру-
жень і додатково розширені завдяки застосуванню технології гідророзриву пластів.

Промислова продуктивність ущільнених карбонатних порід доведена також 
в Аппалачському басейні. У цьому басейні нетрадиційні поклади вуглеводнів в 
ущільнених карбонатних породах містяться у відкладах формацій Пойнт Плезант 
(нижня частина формацій Утіка) та відклади формації Трентон. Вік відкладів — 
середній-верхній ордовик. Глибина залягання відкладів зазначених формацій змі-
нюється від 1000 м до 4800 м. Товщина відкладів формацій Пойнт Плезант варіює 
від 25 м до 95 м (рисунок 69). В літологічному відношенні відклади цієї формації 
представлені товщею вапняків та глинистих вапняків з прошарками аргілітів.  По-
ристість порід — 3,7-11,0%.
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Рисунок 69 — Кореляція продуктивних відкладів формації Утіка-Пойнт-Плезант
на північному заході шт. Пенсильванія [150].
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регулярної мережі мезотріщинуватості споріднює їх з полями сланцевої нафто-
газоносності [136]. Колектор представлений тріщинуватими та брекчієвими доло-
мітами та вапняками з пластовими кременями, гідротермально зміненими [140].

На основі узагальнення геолого-геофізичних, геолого-промислових та геохі-
мічних  матеріалів по осадових басейнах, в яких є об’єкти, перспективні на пошук 
газу в ущільнених карбонатних породах, на сьогоднішньому рівні знань, можливо 
попередньо сформулювати наступні положення:

1) Газ в ущільнених карбонатних породах міститься як у сорбованому, так і у 
вільному стані. Сорбований газ генетично пов’язаний з органічною складовою 
породи, а вільний газ міститься  у закритих і відкритих порах та в тріщинах.

2) В літологічному відношенні газоперспективні ущільнені карбонатні породи 
представлені: гідрокарбопелітами, вапняками глинистими, чистими ущіль-
неними вапняками, глинистими доломітами і доломітами. Найбільш пер-
спективними у газовому відношенні є гідрокарбопеліти та вапняки глинисті, 
дещо меншими перспективами характеризуються чисті ущільнені вапняки і 
доломіти. Важливим аспектом для промислової газоносності ущільнених чи-
стих вапняків і доломітів є знаходження їх у розрізі, у парагенезисі зі власне 
глинистими утвореннями, збагаченими органічною речовиною.

3) Мінімальний вміст органічної речовини в породах повинен перевищувати 
1,0%. Ступінь перспективності порід зростає зі збільшенням вмісту Сорг.

4) Ступінь термальної зрілості порід — від 0,8 до 2,5-3,0 Rо, що відповідає «газо-
вому вікну».

5) Товщина перспективного горизонту від 25-30 м.
6) Мінімальні значення пористості порід від 1,5% до 2,5%, проникності — 0,01-0,03 мД. 
7) Одним із важливих факторів, які впливають на ступінь перспективності 

ущільнених карбонатних порід в плані газоносності, є наявність тріщину-
ватості, яка сприяє з’єднанню та об’єднанню в єдину систему прошарків по-
рід, збагачених органічною речовиною, з прошарками порід, які характери-
зуються наявністю певної кількості пустот і які можна віднести до розряду 
напівколекторів.

На основі зазначених критеріїв в межах Східного нафтогазоносного регіону 
України попередньо до перспективних відкладів для пошуку газу в ущільнених кар-
бонатних породах можна віднести (рисунок 71):

1) Карбонатні та глинисто-карбонатні відклади саргаєвсько-семилуцького го-
ризонту нижньофранського під`ярусу верхньодевонського комплексу в ме-
жах північно-західної частини ДДЗ. Перспективні у газовому відношенні від-
клади представлені зеленувато-сірими, детритовими, перекристалізованими 
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вапняками з прошарками темно-сірих аргілітів та алевролітів. Вміст Сорг — 
0,6-1,1%. Ступінь катагенезу порід у розкритих розрізах від МК2 до МК4 
(Rо — 0,7-1,50). Товщина перспективних пачок 15-25 м.

2) Карбонатні та глинисто-карбонатні відклади задонського горизонту нижньо-
фаменського під’ярусу верхньодевонського комплексу в межах прибортових 
зон північно-західної частини ДДЗ. Перспективні у газовому відношенні від-
клади представлені вапняками світло-сірими, жовтуватими, органогенно-де-
тритовими, зернистими, перекристалізованими, місцями доломітизовани-
ми, прошарками глинистими, які чергуються з пачками аргілітів. Вміст Сорг 
в карбонатних різновидах — 0,8-2,8%, глинисто-карбонатних — 1,2-3,5%, у 
глинистих — до 5,8%. Ступінь катагенезу порід у розкритих розрізах від МК2 
до МК4 (Rо — 0,55-1,5).Товщина перспективних пачок до 35 м.

3) Глинисто-карбонатні відклади верхньофаменського під`ярусу верхньодевон-
ського комплексу в межах південної прибортової зони південно-східної части-
ни ДДЗ. Вміст Сорг — до 4,0%. Ступінь катагенезу порід у розкритих розрізах 
від МК2 до МК4 (Rо — 0,80-1,5). Товщина перспективних пачок до 40 м.

4) Нижньотурнейські карбонатні та глинисто-карбонатні відклади в межах 
південної прибортової зони центральної та південно-східної частин ДДЗ. 
Перспективні у газовому відношенні відклади представлені вапняками сі-
рими і темно-сірими, шламово-детритовими, часто доломітизованими, інко-
ли різною мірою глинистими, з прошарками сірих і темно-сірих аргілітів, 
алевролітів та карбонатних пісковиків. Вміст Сорг — до 3,5%. Ступінь ка-
тагенезу порід у розкритих розрізах — МК2-МК4 (Rо — 0,65-1,46). Товщина 
перспективних пачок до 40 м.

5) Карбонатні та глинисто-карбонатні відклади нижньовізейського під’ярусу 
нижньокам’яновугільного комплексу в межах облямування Срібненської 
депресії (північно-західна частина ДДЗ), в межах північної і південної при-
бортовох зон центральної частини ДДЗ та в межах південної прибортової 
зони південно-східної частини ДДЗ. Перспективні у газовому відношенні 
відклади представлені вапняками та перешаруванням вапняків, глинистих 
вапняків та аргілітів. Вміст Сорг в карбонатних різновидах — до 4,5%, у гли-
нистих — до 8,5%. Ступінь катагенезу порід у розкритих розрізах від МК1 до 
МК4 (Rо – 0,55-1,4). Товщина перспективних пачок до 55 м.

6) Верхньовізейські і нижньосерпуховські глинисто-карбонатні та карбонатні 
відклади нижньокам’яновугільного комплексу в межах південної та східної 
частини території північних околиць Донбасу. В літологічному відношенні 
це різноманітні вапняки (в основному, органогенні, детритові, шламово-де-
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тритові і шламові, дрібно-тонкозерністі та пелітоморфні), різною мірою 
глинисті, іноді доломітизовані та піритизовані. Вміст Сорг в карбонатних 
різновидах — до 4,0%,  у глинистих — до 5,5%. Ступінь катагенезу порід у 
розкритих розрізах від МК1 до МК4 (Rо — 0,55-1,6). Товщина перспективних 
пачок до 35 м.

До найбільш перспективних в плані пошуку газу в ущільнених карбонатних 
породах, на сучасному етапі вивченості, слід віднести карбонатні і глинисто-кар-
бонатні відклади нижньовізейського комплексу в межах облямування Срібнен-
ської депресії.

В межах облямування Срібненської депресії нижньовізейський карбонатний 
комплекс залягає на глибинах від 2500 м до 5500 м. Товщина відкладів нижньові-
зейського карбонатного комплексу змінюється від 20 м до 200 м і супроводжується 
зміною літології і фацій [18, 20, 23]. Встановлено, що існуюча фаціальна зональність 
нижньовізейських карбонатних відкладів, в цілому, характерна для диференційова-
них рифогенно-карбонатних формацій. [20, 22, 74]. Виділяються наступні фаціальні 
зони: басейнова (або депресійна), схилова, рифова, шельфова (зони внутрішнього 
і зовнішнього шельфу) та прибережно-морська [20]. Найбільш перспективними в 
плані пошуку газу в ущільнених карбонатних породах є відклади депресійної, схи-
лової, міжрифові відклади рифової зон та відклади зовнішнього шельфу. Породи 
зазначених зон характеризуються підвищеним вмістом Сорг і знаходяться у так зва-
ному «газовому вікні».

В якості прикладу існування потенційно перспективних на газ ущільнених по-
рід у північно-західній частині ДДЗ є свердловини №315 - Ісківцівська, № 385 - Око-
півська, № 6 - Озерянська та № 7 - Артюхівська. Перші три свердловини знаходяться 
або в південній прибортовій зоні, або в південній частині приосьової зони, остання 
свердловина відноситься до північної прибортової зони.

Свердловина № 315 - Ісківцівська знаходиться на південному схилі Лохвицько-
го прогину.

Перспективи на пошуки нетрадиційного газу тут пов’язуються з нижньовізей-
ською карбонатною «плитою» та глинисто-карбонатними породами XIV МФГ, на 
яких вона і залягає. Сама «плита» розкрита в інтервалах глибин 4662-4734 м із загаль-
ною товщиною 72 м. В карбонатній «плиті» виділяються три глинисті прошарки в 
інтервалах глибин 4715,1-4719,3 м, 4722,4-4727,7 м, 4730,6-4731,9 м. Глинистість карбо-
натної товщі змінюється в межах від 3% до 56% із середнім значенням — 21,6%. По-
ристість вапняків змінюється від 0,3% до 8,6%, за середнього значення 3,8%. Породи  
XIV МФГ характеризуються середньою глинистістю 18,3% та середньою пористістю  
5,2% (рисунок 72).
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Термальна зрілість порід на даній ділянці коливається в межах Rо=1,05-1,1, вміст 
органічної речовини коливається в межах 2,5-3,5%, досягаючи 4% і більше в більш 
глинистих різновидах.

Свердловина № 385 - Окопівська розташована на південному схилі Жданів-
ського прогину, південніше Яблунівського газоконденсатного родовища. В даній 
свердловині, перспективні на пошуки газу нетрадиційного типу карбонатні та гли-
нисто-карбонатні відклади розкриті в  інтервалі глибин 3296-3435 м (рисунок 73). 
Карбонатна «плита» розкрита в інтервалі глибин 3296-3405 м із загальною товщиною 
109 м. В «плиті» виділяється глиниста товща в інтервалі глибин 3376,7-3398 м. Глини-
стість вапняків змінюється від 0,3% до 65%, за середнього значення 9,5%. Пористість 
карбонатної «плити» варіює в межах від 0,2 % до 14,9 %, за середнього значення 2,8%. 
Під карбонатною «плитою» в інтервалі глибин 3405-4343,5 м, із глинистим прошар-
ком в інтервалі глибин 3413-3417 м, аналогічно попередньому прикладу залягають 
глинисто-карбонатні породи XIV МФГ. Глинистість даних вапняків коливається в 
межах від 12,3% до 25,4%, за середнього значення 21,1%. Пористість коливається в 
межах від 0,1% до 14,8%, за середнього значення 8,1%.

Термальна зрілість порід коливається в межах Rо = 0,85-0,9, вміст органічної ре-
човини змінюється в межах 2,0-3,2%, досягаючи 3,5-4% у більш глинистих різновидах.
Свердловина № 6 - Озерянська в тектонічному відношенні знаходиться в межах Ле-
ляківсько-Озерянської групи структур. В даній свердловині перспективна на пошу-
ки газу нетрадиційного типу карбонатна «плита» (рисунок 74) розкрита в інтерва-
лах глибин 4440-4532 м із загальною товщиною 92 м. Глинистість карбонатної плити 
змінюється від 0% до 92%, за середнього значення 11,8%. Пористість карбонатної 
плити варіює в межах від 0,2% до 17,5%, за середнього значення 3,2%.

Термальна зрілість порід на даній ділянці коливається в межах Rо=1,1-1,15, вміст 
органічної речовини коливається в межах 3,0-3,5%, досягаючи 4,5% в більш глини-
стих різновидах.

Свердловина № 7 - Артюхівська розташовується на південно-західному крилі 
однойменного підняття над Талалаївським виступом кристалічного фундаменту. 
Перспективи на пошуки нетрадиційного газу тут пов’язуються з нижньовізей-
ською карбонатною «плитою» (рисунок 75), що розкрита в інтервалах глибин 4400-
4479 м із загальною товщиною 79 м. В карбонатній плиті нараховуються три гли-
нисті прошарки в інтервалах глибин 4427,8-4429,2 м, 4456,6-4461,3 м, 4465,9-4473,6 
м. Глинистість карбонатної товщі змінюється в межах від 4,3% до 53% із середнім 
значенням —22,7%. Пористість вапняків змінюється від 0,4% до 9,3%, за середнього 
значення 3,5%.

Термальна зрілість порід на даній ділянці коливається в межах Rо = 0,95-1,0, 
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вміст органічної речовини коливається в межах 2,5-3,0%, досягаючи близько 4,0% в 
більш глинистих різновидах.

За результатами комплексного аналізу наявних геолого-геофізичних матеріа-
лів, з урахуванням розподілу традиційних вуглеводнів за фазовим станом, ступеня 
термальної зрілості порід, розподілу вмісту органічної речовини була побудована 
карта розповсюдження ущільнених карбонатних порід, перспективних для пошуку 
нетрадиційного газу у нижньовізейських відкладах північно-західної частини ДДЗ 
(рисунок 76).

За попередніми оцінками видобувні ресурси нетрадиційного газу в ущільне-
них карбонатних породах нижньовізейського комплексу Дніпровсько-Донецької 
западини можуть становити від 350 млрд. м3 до 450 млрд. м3. Крім того, як свідчить 
світовий досвід та наявні геолого-промислові матеріали, разом із видобутком нетра-
диційного газу можна очікувати і на видобуток значних обсягів газоконденсату.
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ПРОВЕДЕННЯ  ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ПОШУКИ

ГАЗУ В УЩІЛЬНЕНИХ ПОРОДАХ У СХІДНОМУ
НАФТОГАЗОНОСНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Вибір першочергових об’єктів для постановки геологорозвідувальних робіт 
(ГРР) ґрунтувався на наступних критеріях:

1) величина ресурсної бази;
2) щільність ресурсів газу на 1 км2;
3) глибина залягання відкладів;
4) ступінь геолого-геофізичної вивченості ділянки.

За визначеними критеріями першочерговими об’єктами визначені Співаків-
сько-Артемівська, Веселівська та Колайдинцівська високоперспективні зони.

Співаківсько-Артемівська високоперспективна зона (середнькам’яновугіль-
ний комплекс порід). Дана зона в просторовому відношенні в значній мірі співпадає 
зі  Святогорівсько-Артемівською високоперспективною зоною по верхньокам’янову-
гільному комплексу. Площа високоперспективних земель  складає 2390 км2. Загальні 
видобувні ресурси газу разом по двох комплексах оцінюються у 2,13 трлн. м3. Щіль-
ність становить 891 млн.м3/км2.

Програма проведення ГРР передбачає:
1. Проведення сейсморозвідувальних робіт 3D на площі 2390 км2, геофізичних, 

геохімічних та гравіметричних досліджень на площі 2390 км2;
2. Буріння 80 пошукових свердловин з проектними глибинами 3500-4500 м.

Веселівська високоперспективна зона (середнькам’яновугільний комплекс по-
рід). Дана зона має площу 420 км2. Видобувні ресурси газу оцінюються у 0,22 трлн. м3. 
Щільність становить 524 млн.м3/км2.

Програма проведення ГРР передбачає:
1. Проведення сейсморозвідувальних робіт 3D на площі 420 км2, геофізичних, 

геохімічних та гравіметричних досліджень на площі 420 км2;
2. Буріння 12 пошукових свердловин з проектними глибинами 3800-4500 м.

Колайдинцівська високоперспективна зона (девонський комплекс порід). 
Зона має площу 80 км2. Видобувні ресурси газу оцінюються у 40 млрд. м3. Щільність 
становить 500 млн.м3/км2.

Програма проведення ГРР передбачає:
1. Проведення сейсморозвідувальних робіт 3D на площі 80 км2, геофізичних, 

геохімічних та гравіметричних досліджень на площі 80 км2;
2. Буріння 3 пошукових свердловин з проектними глибинами 4000-4500 м.

РОЗДІЛ 6. ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ПОШУКИ ГАЗУ В УЩІЛЬНЕНИХ
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Наявність Колайдинцівської високоперспективної зони серед першочергових 
об’єктів пояснюється тим, що в разі отримання позитивних результатів при прове-
денні ГРР, можливе значне нарощування території за рахунок виділеної перспек-
тивної зони.

Всі інші прогнозні високоперспективні зони також є потенційно перспектив-
ними для проведення в їх межах геологорозвідувальних робіт з метою пошуку скуп-
чень газу в ущільнених породах, але на думку авторів враховуючи сукупність ряду 
факторів, як-то параметри шарів порід, більш складна геологічна будова території 
та ін. ніж у описаних вище дозволяє віднести їх лише до об’єктів другої черги.

РОЗДІЛ 6. ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ПОШУКИ ГАЗУ В УЩІЛЬНЕНИХ
ПОРОДАХ У СХІДНОМУ НАФТОГАЗОНОСНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
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ВИСНОВКИ

Східний нафтогазоносний регіон є найбільш перспективним серед регіонів 
України на пошуки неконвенційного газу в ущільнених породах.

1. Комплексний аналіз і узагальнення геолого-геофізичних та геолого-промисло-
вих матеріалів по північноамериканських нафтогазоносних басейнах з промисловою 
газоносністю ущільнених порід (Анадарко, Грін-Рівер, Сан-Хуан, Східно-Техаський, 
Апалацький, Пермський, Вал-Верде, Форт-Уорт, Західно-Канадський,  Північно-Луі-
зіанський, Денвер, Піанс, Уіллістонський та ін.), дозволив визначити основні геоло-
гічні критерії оцінки перспектив газоносності ущільнених порід, а саме:

Літологічний склад порід та їх фаціальна приуроченість (ущільнені вторин-
но-змінені пісковики та алевроліти, в першу чергу мілководно-морського, дещо 
менше дельтового, прибережно-морського та алювіального генезису). Перспективни-
ми породами є ущільнені вторинно-змінені пісковики та алевроліти з вмістом глинистої 
домішки до 15%. В фаціальному відношенні промислово газоносними є практично всі 
генетичні типи відкладів, що вміщують ущільнені породи. В той же час, ступінь пер-
спективності різних генетичних типів відкладів значною мірою залежить від їх сучас-
ного структурно-тектонічного положення в басейні. Так, в межах центральних частин 
прогинів найбільшими перспективами характеризуються мілководно-морські відклади, 
дещо меншими перспективами характеризуються прибережно-морські і руслові утво-
рення. В межах бортових і схилових частин найбільш перспективними є  дельтові, аван-
дельтові і прибережно-морські відклади, які утворюють серії локальних піщаних тіл.

Ступінь термальної зрілості порід: інтервал від кінця МК2 (Rо – 0,80) до по-
чатку АК1 (Rо – 2,0). Ступінь термальної зрілості порід є одним із найбільш важ-
ливих критеріїв. По-перше, саме процеси катагенетичних перетворень первинно 
пористих і проникних пісковиків та алевролітів і обумовили утворення ущільне-
них порід, структура пустотного простору яких є сприятливою для акумулювання і 
утримування газу в ізольованих і напівізольованих  порах. Широкий розвиток таких 
катагенетичних  процесів є характерним саме для порід з термальною зрілістю від 
МК2 (Rо – 0,80) до АК1 (Rо – 2,0). По-друге, скупчення газу в  ущільнених породах 
генетично пов’язані з породними комплексами, оскільки газ в ущільнені колектори 
потрапив з контактуючих нафтогазоматеринських відкладів. Найбільш сприятли-
вими умовами для продукування газоподібних вуглеводнів характеризуються на-
фтогазоматеринські  породи з термальною зрілістю Rо — 0,80–2,0, які перебувають в 
головній зоні газоутворення («газовому вікні»).

Пористість і проникність (пористість не менше 2%, проникність не менше — 
0,009 мД). Загальна пористість промислово газоносних ущільнених порід за наяв-
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ними даними  змінюється від 1,5-2,5% до 17-18%. Однак середні значення в більшості 
випадків не перевищують 5%. Причому значення відкритої пористості змінюються 
від 0,5% до 16%, і в середньому становлять — 3-4%. Проникність коливається в більш 
значних межах від 0,001 до 0,5 мД, однак в більшості випадків не перевищує 0,1 мД. 
Причому слід враховувати, що ущільнені породи з проникністю менше 0,009 мД і 
пористістю до 2% є малопродуктивними (низький дебіт до 1000 м3/д) навіть після 
проведення повного комплексу робіт з стимулювання припливу.

 Вміст органічної речовини у парагенетичних глинистих відкладах (більше 1,0%). 
Необхідною умовою для формування скупчень газу в товщах ущільнених порід є заля-
гання їх в парагенезисі з глинистими породами, збагаченими органічною речовиною 
(нафтогазоматеринськими породами). За аналогією з визначенням газоносності слан-
цевих утворень мінімальне значення Сорг в глинистих породах має становити 1% і з 
його зростанням перспективність контактуючих ущільнених колекторів збільшується.

Маловодність розрізу (ущільнені породи повинні знаходитись у зоні маловод-
ності). Відклади, що містять газ в ущільнених колекторах, характеризуються ма-
ловодністю продуктивної товщі. Формування зон маловодості напряму пов’язано 
з процесом утворення скупчень газу нетрадиційного типу в ущільнених породах. 
Пояснюється це тим, що за рахунок генерації газу водночас з ущільненням порід і 
гідрофобізацією пустотного простору, виникають умови при яких вода витісняєть-
ся, а вуглеводні утримується в мікропорах за рахунок капілярних сил.

Товщина горизонту (мінімальна товщина продуктивної товщі становить 40 м, 
або групи пластів (2-3 пласта) з товщиною від 15-20 метрів кожний). Для прове-
дення ефективного гідророзриву та економічно вигідної розробки покладів газу не-
традиційного типу необхідно, щоб товщина пласта, що складений газонасиченими 
ущільненими алевро-піщаними породами, була не менше 40-50 м або, щоб це була 
група пластів меншої товщини (від 15-20 м кожний).

Максимальна глибина залягання перспективних відкладів (до 4,5 км). Аналіз 
розробки скупчень нетрадиційного газу в ущільнених породах  у Північній Америці 
показує, що глибина залягання пластів, з яких здійснюється промисловий видобуток, 
змінюється від 200 м до 4700 м. Виходячи з досвіду розробки  скупчень газу в ущільне-
них породах  у США, економічно обґрунтованою є глибина залягання порід до 4500 м.

До додаткових критеріїв оцінки ступеня перспективності ущільнених піща-
но-алевритових порід на нетрадиційний газ слід віднести: однорідність літологічного 
складу, помірний розвиток тріщинуватості; знаходження порід в зоні з АВПД та (або) 
наявність в породах аномально високих порових тисків. Всі ці параметри можуть знач-
но підвищувати ступінь перспективності промислової газоносності ущільнених порід. 

2. Відповідно до визначених критеріїв виділено 8 основних стратиграфічних рів-
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нів розповсюдження ущільнених порід, перспективних в газоносному відношенні.
У верхньодевонському комплексі виділено два рівня розповсюдження перспектив-

них ущільнених порід:  верхня частина нижньофаменського під’ярусу (відклади єлець-
кого горизонту) та верхня частина фаменського ярусу (озерсько-хованські відклади).

В нижньокам’яновугільному комплексі виділено три рівня розповсюдження пер-
спективних ущільнених порід: середня та верхня частини верхньотурнейського під’я-
русу, середня частина верхньовізейського під’ярусу (середня частина відкладів ХІІ МФГ, 
нижня частина ХІ МФГ), середня і верхня частини верхньосерпуховського під’ярусу.

В середньокам’яновугільному комплексі виділено два рівня розповсюдження 
перспективних ущільнених порід: середня і верхня частини верхньобашкирського 
під’ярусу, середня і нижня частини московського ярусу.

В верхньокам’яновугільному комплексі виділено один рівень розповсюдження 
перспективних ущільнених порід: нижня частина касимівського ярусу.

Слід також зазначити, що скупчення газу в ущільнених породах можуть лока-
лізуватися і на інших стратиграфічних рівнях, однак в переважній більшості вони 
будуть характеризуватися невеликими розмірами внаслідок відсутності витрима-
них пластів, і їх слід розглядати, як об’єкти другої черги, або як супутні об’єкти у 
доповненні до основних. Насамперед до об’єктів другої черги слід віднести ущіль-
нені піщано-алевритові утворення у нижній частині верхньовізейського під’ярусу, у 
нижній частині серпуховського ярусу і у нижній частині башкирського ярусу.

3. За результатами аналізу просторового розподілу основних прогнозних параме-
трів (літологічний склад порід та їх фаціальна приуроченість, ступінь термальної зрі-
лості порід, пористість і проникність, вміст органічної речовини у парагенетичних гли-
нистих відкладах, маловодність розрізу, товщина перспективного горизонту та глибина 
залягання перспективних відкладів) для верхньодевонського (верхня частина нижньо-
фаменського під’ярусу та верхня частина фаменського ярусу), нижньокам’яновугільно-
го (середня та верхня частини верхньотурнейського під’ярусу, середня частина верх-
ньовізейського під’ярусу, середня і верхня частини верхньосерпуховського під’ярусу), 
середньокам’яновугільного (середня і верхня частини верхньобашкирського під’ярусу, 
середня і нижня частини московський ярусу) та верхньокам’яновугільного (нижня ча-
стина касимівського ярусу) комплексів було визначено межі  перспективної території 
для пошуку нетрадиційного газу в ущільнених породах, виділені високоперспективні 
зони і  побудовані  карти якісної оцінки перспектив газоносності ущільнених порід.

Загальна площа перспективної території поширення газоносних ущільне-
них порід у відкладах верхньодевонського комплексу становить 1150 км2. Виділя-
ється дві  високоперспективні зони: Боярсько-Шедіївська площею 220 км2 і Колай-
динцівська площею 80 км2.
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Загальна площа перспективної території поширення газоносних ущільнених 
порід у відкладах нижньокам’яновугільного комплексу становить близько 4880 км2. 
Виділяється дві  високоперспективні зони: Катеринівсько-Близнюківська площею 
1060 км2 і Солохівсько-Опішнянська площею 860 км2.

Загальна площа перспективної території поширення газоносних ущільнених 
порід у відкладах середньокам’яновугільного комплексу становить близько 8680 км2. 
Виділяється три високоперспективні зони: Веселівська площею 420 км2, Співаків-
сько-Артемівська площею  2390 км2 і Кальміус-Торецька площею 510 км2.

Загальна площа перспективної території поширення газоносних ущільнених 
порід у відкладах верхньокам’яновугільного комплексу становить близько 2500 км2. 
Виділяється одна високоперспективна зона: Святогірсько-Артемівська площею 1170 км2.

Територіально найбільші перспективи пошуку газу в ущільнених породах 
пов’язуються з південно-східною, значно менше з центральною і ще менше з північ-
но-західною частинами ДДЗ.

4. Кількісна оцінка ресурсів газу в ущільнених породах проведена об’ємним ме-
тодом на основі визначених параметрів: площа ділянки, середня глибина залягання 
перспективних відкладів, товщина колектора (ефективна), коефіцієнт пористості, 
коефіцієнт газонасичення, пластова температура і пластовий тиск. Коефіцієнт вилу-
чення для газу ущільнених порід прийнятий 0,35. Оцінка ресурсів газу проводилася 
лише для високоперспективних зон.

Загальні геологічні ресурси газу в ущільнених породах палеозойського комп-
лексу в межах виділених високоперспективних зон для Східного нафтогазоносного 
регіону України складають 9,67 трлн. м3. Видобувні ресурси газу в ущільнених поро-
дах в межах цих зон оцінюються у 3,39 трлн. м3, в т.ч.

• Колайдинцівська зона (девон) — 40 млрд. м3, щільність ресурсів 500 млн. м3/км2;
• Боярсько-Шедіївська зона (девон) — 100 млрд. м3, щільність ресурсів 

454 млн. м3/км2;
• Солохівсько-Опішнянська зона (нижній карбон) — 310 млрд. м3, щільність ре-

сурсів 360 млн. м3/км2;
• Катеринівсько-Близнюківська зона (нижній карбон) — 290 млрд. м3, щільність 

ресурсів 274 млн. м3/км2;
• Веселівська зона (середній карбон) — 220 млрд. м3, щільність ресурсів 

524 млн. м3/км2;
• Співаківсько-Артемівська зона (середній карбон) — 1510 млрд. м3, щільність ре-

сурсів 632 млн. м3/км2;
• Кальміус-Торецька зона (середній карбон) — 300 млрд. м3, щільність ресурсів 

588 млн. м3/км2;
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• Святогірсько-Артемівська зона (верхній карбон) — 620 млрд. м3, щільність ре-
сурсів 530 млн. м3/км2.

В стратиграфічному відношенні найбільш перспективними є ущільненні по-
роди середньокам’яновугільного комплексу, геологічні ресурси якого становлять 
5,8 трлн. м3 (видобувні — 2,03 трлн. м3), далі верхньокам’яновугільні і нижньо-
кам’яновугільні – 1,77 трлн. м3 (видобувні — 0,62 трлн. м3) та 1,71 трлн. м3 (видо-
бувні — 0,60 трлн. м3) відповідно та замикають девонські відклади з 0,4 трлн. м3 
(видобувні — 0,14 трлн. м3).

5. Аналіз світового досвіду з видобутку нетрадиційного газу свідчить, що його 
скупчення можуть міститися не лише у алевро-піщаних породах, а і у породах гли-
нисто-карбонатного та карбонатного складу. Газ в ущільнених карбонатних по-
родах міститься як у сорбованому, так і вільному стані. Сорбований газ генетично 
пов’язаний з органічною складовою породи, а вільний газ міститься у закритих та 
відкритих порах та тріщинах.

На основі узагальнення геолого-геофізичних, геолого-промислових та геохіміч-
них  матеріалів по осадових басейнах, в яких є об’єкти, перспективні на пошук газу 
в ущільнених карбонатних породах, можливо попередньо сформулювати наступні 
критерії перспектив газоносності:

В літологічному відношенні газоперспективні ущільнені карбонатні породи 
представлені: гідрокарбопелітами, вапняками глинистими, чистими вапняками, гли-
нистими доломітами і доломітами.  Найбільш перспективними на пошуки нетради-
ційних ВВ є гідрокарбопеліти та вапняки глинисті, дещо меншими перспективами 
характеризуються чисті ущільнені вапняки і доломіти.  Важливим аспектом для про-
мислової газоносності ущільнених чистих вапняків і доломітів є знаходження їх у роз-
різі у парагенезисі з глинистими утвореннями, що збагачені органічною речовиною.

Мінімальний вміст органічної речовини в породах повинен перевищувати 
1,0%, ступінь перспективності порід збільшується при зростанні вмісту Сорг.

Ступінь термальної зрілості порід — від 0,8 до 2,5-3,0 Rо, що в цілому відповідає 
«газовому вікну».

Мінімальна товщина перспективного горизонту 25-30 м.
Мінімальні значення пористості порід 1,5%-2,5%, проникності — 0,01-0,03 мД. 
Одним із важливих факторів, що впливають на перспективність ущільнених 

карбонатних порід є наявність тріщинуватості, яка сприяє з’єднанню та об’єднанню 
в єдину систему прошарків порід, що збагачені органічною речовиною, з прошар-
ками порід, які характеризуються наявністю певної кількості пустот і відносяться  до 
розряду напівколекторів.

На основі зазначених критеріїв в межах Східного нафтогазоносного регіону 
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України попередньо до перспективних відкладів для пошуку газу в ущільнених кар-
бонатних породах можливо віднести відклади:

• саргаєвсько-семилуцького горизонтів нижньофранського під`ярусу верхньо-
девонського комплексу в межах північно-західної частини ДДЗ;

• задонського горизонту нижньофаменського під`ярусу верхньодевонського 
комплексу в межах прибортових зон північно-західної частини ДДЗ;

• озерсько-хованського горизонтів  верхньофаменського під`ярусу верхньоде-
вонського комплексу в межах південної прибортової зони південно-східної 
частини ДДЗ;

• нижньотурнейського під’ярусу в межах південної прибортової зони цен-
тральної та південно-східної частин ДДЗ;

• нижньовізейського під‘ярусу нижньокам’яновугільного комплексу в межах 
облямування Срібненської депресії (північно-західна частина ДДЗ), в межах 
північної і південної прибортовох зон центральної частини ДДЗ та в межах 
південної прибортової зони південно-східної частини ДДЗ;

• верхньовізейського і нижньосерпуховського під’ярусів нижньокам’яновугіль-
ного комплексу в межах південної та східної частини території північних око-
лиць Донбасу.

Найбільш перспективними і відповідно першочерговими на пошуки газу в 
ущільнених карбонатних породах є відклади нижньовізейського комплексу. За по-
передніми оцінками видобувні ресурси нетрадиційного газу в ущільнених карбо-
натних породах нижньовізейського комплексу Дніпровсько-Донецької западини 
можуть становити від 350 до 450 млрд. м3. Крім того, як свідчить світовий досвід та 
наявні геолого-промислові матеріали, разом із видобутком нетрадиційного газу 
можливо очікувати і на видобуток значних обсягів газоконденсату.

6. На основі геолого-промислових критеріїв (величина ресурсної бази, щіль-
ність ресурсів газу на 1 км2, глибина залягання відкладів, ступінь геолого-геофі-
зичної вивченості ділянки тощо) визначені першочергові об’єкти для постановки 
геологорозвідувальних робіт на пошук нетрадиційних скупчень газу в ущільнених 
породах. За визначеними критеріями першочерговими об’єктами визначені Співа-
ківсько-Артемівська, Веселівська та Колайдинцівська високоперспективні зони.

Всі інші прогнозні високоперспективні зони також є потенційно перспектив-
ними для проведення в їх межах геологорозвідувальних робіт з метою пошуку скуп-
чень газу в ущільнених породах, але на думку авторів, враховуючи сукупність ряду 
факторів, як-то параметри шарів порід, більш складна геологічна будова території 
та ін. ніж у описаних вище дозволяє віднести їх лише до об’єктів другої черги.
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Загальна площа перспективної території поширення газоносних ущільнених 
порід у відкладах нижньокам’яновугільного комплексу становить близько 4880 км2. 
Виділяється дві  високоперспективні зони: Катеринівсько-Близнюківська площею 
1060 км2 і Солохівсько-Опішнянська площею 860 км2.

Загальна площа перспективної території поширення газоносних ущільнених 
порід у відкладах середньокам’яновугільного комплексу становить близько 8680 км2. 
Виділяється три високоперспективні зони: Веселівська площею 420 км2, Співаків-
сько-Артемівська площею  2390 км2 і Кальміус-Торецька площею 510 км2.

Загальна площа перспективної території поширення газоносних ущільнених 
порід у відкладах верхньокам’яновугільного комплексу становить близько 2500 км2. 
Виділяється одна високоперспективна зона: Святогірсько-Артемівська площею 1170 км2.

Територіально найбільші перспективи пошуку газу в ущільнених породах 
пов’язуються з південно-східною, значно менше з центральною і ще менше з північ-
но-західною частинами ДДЗ.

4. Кількісна оцінка ресурсів газу в ущільнених породах проведена об’ємним ме-
тодом на основі визначених параметрів: площа ділянки, середня глибина залягання 
перспективних відкладів, товщина колектора (ефективна), коефіцієнт пористості, 
коефіцієнт газонасичення, пластова температура і пластовий тиск. Коефіцієнт вилу-
чення для газу ущільнених порід прийнятий 0,35. Оцінка ресурсів газу проводилася 
лише для високоперспективних зон.

Загальні геологічні ресурси газу в ущільнених породах палеозойського комп-
лексу в межах виділених високоперспективних зон для Східного нафтогазоносного 
регіону України складають 9,67 трлн. м3. Видобувні ресурси газу в ущільнених поро-
дах в межах цих зон оцінюються у 3,39 трлн. м3, в т.ч.

• Колайдинцівська зона (девон) — 40 млрд. м3, щільність ресурсів 500 млн. м3/км2;
• Боярсько-Шедіївська зона (девон) — 100 млрд. м3, щільність ресурсів 

454 млн. м3/км2;
• Солохівсько-Опішнянська зона (нижній карбон) — 310 млрд. м3, щільність ре-

сурсів 360 млн. м3/км2;
• Катеринівсько-Близнюківська зона (нижній карбон) — 290 млрд. м3, щільність 

ресурсів 274 млн. м3/км2;
• Веселівська зона (середній карбон) — 220 млрд. м3, щільність ресурсів 

524 млн. м3/км2;
• Співаківсько-Артемівська зона (середній карбон) — 1510 млрд. м3, щільність ре-

сурсів 632 млн. м3/км2;
• Кальміус-Торецька зона (середній карбон) — 300 млрд. м3, щільність ресурсів 

588 млн. м3/км2;
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Рисунок 72 — Геолого-геофізичний планшет свердловини № 315-Ісківцівська (фрагмент).
Перспективний інтервал: 4662-4762 м. 1 – глини, 2 – вапняки, 3 – вапняки глинисті,
4 – мергелі, 5 – пісковики та алевроліти, 6 – щільні вапняки, 7- глинисто-карбонатні
відклади, 8 – ділянки із підвищеними колекторськими властивостями (sweet-point). 
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Наявність Колайдинцівської високоперспективної зони серед першочергових 
об’єктів пояснюється тим, що в разі отримання позитивних результатів при прове-
денні ГРР, можливе значне нарощування території за рахунок виділеної перспек-
тивної зони.

Всі інші прогнозні високоперспективні зони також є потенційно перспектив-
ними для проведення в їх межах геологорозвідувальних робіт з метою пошуку скуп-
чень газу в ущільнених породах, але на думку авторів враховуючи сукупність ряду 
факторів, як-то параметри шарів порід, більш складна геологічна будова території 
та ін. ніж у описаних вище дозволяє віднести їх лише до об’єктів другої черги.
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нів розповсюдження ущільнених порід, перспективних в газоносному відношенні.
У верхньодевонському комплексі виділено два рівня розповсюдження перспектив-

них ущільнених порід:  верхня частина нижньофаменського під’ярусу (відклади єлець-
кого горизонту) та верхня частина фаменського ярусу (озерсько-хованські відклади).

В нижньокам’яновугільному комплексі виділено три рівня розповсюдження пер-
спективних ущільнених порід: середня та верхня частини верхньотурнейського під’я-
русу, середня частина верхньовізейського під’ярусу (середня частина відкладів ХІІ МФГ, 
нижня частина ХІ МФГ), середня і верхня частини верхньосерпуховського під’ярусу.

В середньокам’яновугільному комплексі виділено два рівня розповсюдження 
перспективних ущільнених порід: середня і верхня частини верхньобашкирського 
під’ярусу, середня і нижня частини московського ярусу.

В верхньокам’яновугільному комплексі виділено один рівень розповсюдження 
перспективних ущільнених порід: нижня частина касимівського ярусу.

Слід також зазначити, що скупчення газу в ущільнених породах можуть лока-
лізуватися і на інших стратиграфічних рівнях, однак в переважній більшості вони 
будуть характеризуватися невеликими розмірами внаслідок відсутності витрима-
них пластів, і їх слід розглядати, як об’єкти другої черги, або як супутні об’єкти у 
доповненні до основних. Насамперед до об’єктів другої черги слід віднести ущіль-
нені піщано-алевритові утворення у нижній частині верхньовізейського під’ярусу, у 
нижній частині серпуховського ярусу і у нижній частині башкирського ярусу.

3. За результатами аналізу просторового розподілу основних прогнозних параме-
трів (літологічний склад порід та їх фаціальна приуроченість, ступінь термальної зрі-
лості порід, пористість і проникність, вміст органічної речовини у парагенетичних гли-
нистих відкладах, маловодність розрізу, товщина перспективного горизонту та глибина 
залягання перспективних відкладів) для верхньодевонського (верхня частина нижньо-
фаменського під’ярусу та верхня частина фаменського ярусу), нижньокам’яновугільно-
го (середня та верхня частини верхньотурнейського під’ярусу, середня частина верх-
ньовізейського під’ярусу, середня і верхня частини верхньосерпуховського під’ярусу), 
середньокам’яновугільного (середня і верхня частини верхньобашкирського під’ярусу, 
середня і нижня частини московський ярусу) та верхньокам’яновугільного (нижня ча-
стина касимівського ярусу) комплексів було визначено межі  перспективної території 
для пошуку нетрадиційного газу в ущільнених породах, виділені високоперспективні 
зони і  побудовані  карти якісної оцінки перспектив газоносності ущільнених порід.

Загальна площа перспективної території поширення газоносних ущільне-
них порід у відкладах верхньодевонського комплексу становить 1150 км2. Виділя-
ється дві  високоперспективні зони: Боярсько-Шедіївська площею 220 км2 і Колай-
динцівська площею 80 км2.
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Рисунок 71 — Основні стратиграфічні рівні розповсюдження відкладів, найбільш перспективних
для пошуку газу в ущільнених карбонатних породах у палеозойському комплексі ДДЗ.
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Термальна зрілість порід на даній ділянці коливається в межах Rо=1,05-1,1, вміст 
органічної речовини коливається в межах 2,5-3,5%, досягаючи 4% і більше в більш 
глинистих різновидах.

Свердловина № 385 - Окопівська розташована на південному схилі Жданів-
ського прогину, південніше Яблунівського газоконденсатного родовища. В даній 
свердловині, перспективні на пошуки газу нетрадиційного типу карбонатні та гли-
нисто-карбонатні відклади розкриті в  інтервалі глибин 3296-3435 м (рисунок 73). 
Карбонатна «плита» розкрита в інтервалі глибин 3296-3405 м із загальною товщиною 
109 м. В «плиті» виділяється глиниста товща в інтервалі глибин 3376,7-3398 м. Глини-
стість вапняків змінюється від 0,3% до 65%, за середнього значення 9,5%. Пористість 
карбонатної «плити» варіює в межах від 0,2 % до 14,9 %, за середнього значення 2,8%. 
Під карбонатною «плитою» в інтервалі глибин 3405-4343,5 м, із глинистим прошар-
ком в інтервалі глибин 3413-3417 м, аналогічно попередньому прикладу залягають 
глинисто-карбонатні породи XIV МФГ. Глинистість даних вапняків коливається в 
межах від 12,3% до 25,4%, за середнього значення 21,1%. Пористість коливається в 
межах від 0,1% до 14,8%, за середнього значення 8,1%.

Термальна зрілість порід коливається в межах Rо = 0,85-0,9, вміст органічної ре-
човини змінюється в межах 2,0-3,2%, досягаючи 3,5-4% у більш глинистих різновидах.
Свердловина № 6 - Озерянська в тектонічному відношенні знаходиться в межах Ле-
ляківсько-Озерянської групи структур. В даній свердловині перспективна на пошу-
ки газу нетрадиційного типу карбонатна «плита» (рисунок 74) розкрита в інтерва-
лах глибин 4440-4532 м із загальною товщиною 92 м. Глинистість карбонатної плити 
змінюється від 0% до 92%, за середнього значення 11,8%. Пористість карбонатної 
плити варіює в межах від 0,2% до 17,5%, за середнього значення 3,2%.

Термальна зрілість порід на даній ділянці коливається в межах Rо=1,1-1,15, вміст 
органічної речовини коливається в межах 3,0-3,5%, досягаючи 4,5% в більш глини-
стих різновидах.

Свердловина № 7 - Артюхівська розташовується на південно-західному крилі 
однойменного підняття над Талалаївським виступом кристалічного фундаменту. 
Перспективи на пошуки нетрадиційного газу тут пов’язуються з нижньовізей-
ською карбонатною «плитою» (рисунок 75), що розкрита в інтервалах глибин 4400-
4479 м із загальною товщиною 79 м. В карбонатній плиті нараховуються три гли-
нисті прошарки в інтервалах глибин 4427,8-4429,2 м, 4456,6-4461,3 м, 4465,9-4473,6 
м. Глинистість карбонатної товщі змінюється в межах від 4,3% до 53% із середнім 
значенням —22,7%. Пористість вапняків змінюється від 0,4% до 9,3%, за середнього 
значення 3,5%.

Термальна зрілість порід на даній ділянці коливається в межах Rо = 0,95-1,0, 
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РОЗДІЛ 6. ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕННЯ  ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ПОШУКИ

ГАЗУ В УЩІЛЬНЕНИХ ПОРОДАХ У СХІДНОМУ
НАФТОГАЗОНОСНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Вибір першочергових об’єктів для постановки геологорозвідувальних робіт 
(ГРР) ґрунтувався на наступних критеріях:

1) величина ресурсної бази;
2) щільність ресурсів газу на 1 км2;
3) глибина залягання відкладів;
4) ступінь геолого-геофізичної вивченості ділянки.

За визначеними критеріями першочерговими об’єктами визначені Співаків-
сько-Артемівська, Веселівська та Колайдинцівська високоперспективні зони.

Співаківсько-Артемівська високоперспективна зона (середнькам’яновугіль-
ний комплекс порід). Дана зона в просторовому відношенні в значній мірі співпадає 
зі  Святогорівсько-Артемівською високоперспективною зоною по верхньокам’янову-
гільному комплексу. Площа високоперспективних земель  складає 2390 км2. Загальні 
видобувні ресурси газу разом по двох комплексах оцінюються у 2,13 трлн. м3. Щіль-
ність становить 891 млн.м3/км2.

Програма проведення ГРР передбачає:
1. Проведення сейсморозвідувальних робіт 3D на площі 2390 км2, геофізичних, 

геохімічних та гравіметричних досліджень на площі 2390 км2;
2. Буріння 80 пошукових свердловин з проектними глибинами 3500-4500 м.

Веселівська високоперспективна зона (середнькам’яновугільний комплекс по-
рід). Дана зона має площу 420 км2. Видобувні ресурси газу оцінюються у 0,22 трлн. м3. 
Щільність становить 524 млн.м3/км2.

Програма проведення ГРР передбачає:
1. Проведення сейсморозвідувальних робіт 3D на площі 420 км2, геофізичних, 

геохімічних та гравіметричних досліджень на площі 420 км2;
2. Буріння 12 пошукових свердловин з проектними глибинами 3800-4500 м.

Колайдинцівська високоперспективна зона (девонський комплекс порід). 
Зона має площу 80 км2. Видобувні ресурси газу оцінюються у 40 млрд. м3. Щільність 
становить 500 млн.м3/км2.

Програма проведення ГРР передбачає:
1. Проведення сейсморозвідувальних робіт 3D на площі 80 км2, геофізичних, 

геохімічних та гравіметричних досліджень на площі 80 км2;
2. Буріння 3 пошукових свердловин з проектними глибинами 4000-4500 м.

ÐÎÇÄ²Ë 6. ÎÁ¥ÐÓÍÒÓÂÀÍÍß ÏÅÐØÎ×ÅÐÃÎÂÈÕ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß
ÃÅÎËÎÃÎÐÎÇÂ²ÄÓÂÀËÜÍÈÕ ÐÎÁ²Ò ÍÀ ÏÎØÓÊÈ ÃÀÇÓ Â ÓÙ²ËÜÍÅÍÈÕ
ÏÎÐÎÄÀÕ Ó ÑÕ²ÄÍÎÌÓ ÍÀÔÒÎÃÀÇÎÍÎÑÍÎÌÓ ÐÅÃ²ÎÍ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ
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ÐÎÇÄ²Ë 5. ÎÖ²ÍÊÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂ ÎÑÂÎªÍÍß ÐÅÑÓÐÑ²Â ÃÀÇÓ Â ÓÙ²ËÜÍÅÍÈÕ ÊÀÐÁÎÍÀÒÍÈÕ
ÏÎÐÎÄÀÕ ÑÕ²ÄÍÎÃÎ ÍÀÔÒÎÃÀÇÎÍÎÑÍÎÃÎ ÐÅÃ²ÎÍÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

вміст органічної речовини коливається в межах 2,5-3,0%, досягаючи близько 4,0% в 
більш глинистих різновидах.

За результатами комплексного аналізу наявних геолого-геофізичних матеріа-
лів, з урахуванням розподілу традиційних вуглеводнів за фазовим станом, ступеня 
термальної зрілості порід, розподілу вмісту органічної речовини була побудована 
карта розповсюдження ущільнених карбонатних порід, перспективних для пошуку 
нетрадиційного газу у нижньовізейських відкладах північно-західної частини ДДЗ 
(рисунок 76).

За попередніми оцінками видобувні ресурси нетрадиційного газу в ущільне-
них карбонатних породах нижньовізейського комплексу Дніпровсько-Донецької 
западини можуть становити від 350 млрд. м3 до 450 млрд. м3. Крім того, як свідчить 
світовий досвід та наявні геолого-промислові матеріали, разом із видобутком нетра-
диційного газу можна очікувати і на видобуток значних обсягів газоконденсату.
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ÐÎÇÄ²Ë 5. ÎÖ²ÍÊÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂ ÎÑÂÎªÍÍß ÐÅÑÓÐÑ²Â ÃÀÇÓ Â ÓÙ²ËÜÍÅÍÈÕ ÊÀÐÁÎÍÀÒÍÈÕ
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Рисунок 75 — Геолого-геофізичний планшет свердловини  №7-Артюхівська (фрагмент).
Перспективний інтервал: 4400-4479 м. 1 – глини, 2 – вапняки, 3 – вапняки глинисті, 4 – мергелі,

5 – пісковики та алевроліти, 6 – щільні вапняки, 7- глинисто-карбонатні відклади,
8 – ділянки із підвищеними колекторськими властивостями (sweet-point).  
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