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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У нижньому карбоні південної прибортової зони 

Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) відкрита значна кількість родовищ нафти і 

газу, локалізованих переважно в антиклінальних структурах. Виявлення нових 

покладів вуглеводнів (ВВ), пов’язаних з неструктурними пастками, потребує значно 

детальнішої характеристики геологічної будови: стратиграфії, тектоніки, історії 

геологічного розвитку та нафтогазоносності. 

Найважливішою передумовою успішних пошуків ВВ (як традиційних, так і 

нетрадиційних) є надійна стратиграфічна основа. На сьогодні використовується 

декілька варіантів літолого-стратиграфічного розчленування, розробленого 

дослідниками різних галузевих та наукових організацій. Суттєві розбіжності у 

розчленуванні та кореляції нижнього карбону південної прибортової зони 

обумовлюють неоднозначні оцінки перспектив нафтогазоносності.  

Ще одним важливим напрямом нарощування ресурсної бази є пошук 

вуглеводнів у сланцевих товщах. Жодного родовища нетрадиційних ВВ в ДДЗ поки 

що не виявлено. Тому цей напрям актуальний як для території всієї ДДЗ в цілому, 

так і для її південної прибортової зони зокрема, де на сьогодні прогнозується 

більшість перспективних на пошуки вуглеводнів ділянок та об’єктів.  

У методологічному відношенні дисертаційна робота є подальшим розвитком 

наукових уявлень, які розвивалися в Україні Лукіним О.Ю., Кривошеєвим В.Т., 

Вакарчуком Г.І., Кононенко Л.П., Холодних А.Б., Соляник Л.П., Лазаруком Я.Г. та 

ін., і є наступним кроком у вивченні ролі літостратиграфічних, літолого-фаціальних 

та структурно-тектонічних факторів для виявлення нових ділянок та об’єктів, 

перспективних на пошуки як традиційних, так і нетрадиційних вуглеводнів. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана на кафедрі геології нафти і газу Навчально-наукового інституту «Інститут 

геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в 

Чернігівському відділенні УкрДГРІ та ДП «Науканафтогаз» в рамках 

держбюджетних тем: «Виконати комплексні дослідження по розчленуванню 

турнейських відкладів ДДЗ» (№ держреєстрації 0193U026434), «Стратиграфічне 

розчленування серпуховського ярусу на продуктивні горизонти, кореляція їх та 

індексація на суміжній території ДГП ЧНГГ і ПНГГ ДДЗ (міжріччя Удай-Ворскла)» 

(№ 0196U018710), «Створити літолого-стратиграфічну основу для забезпечення 

пошукових робіт в турнейсько-візейському комплексі прибортових зон ДДЗ» (№ 

0198U000601), «Виконати біостратиграфічне розчленування та розробити принципи 

кореляції різнофаціальних комплексів нижнього карбону Дніпровсько-Донецької 

западини» (№ 0104U006685), «Вивчення геологічної будови та розповсюдження 

ХІІа мікрофауністичного горизонту верхнього візе в зв’язку з пошуками нових 

покладів ВВ в ДДЗ» (№ 0104U006685), «Наукове обґрунтування пріорітетних 

напрямків проведення геологорозвідувальних робіт на ліцензійних ділянках 

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в нафтогазоносних регіонах 

України в 2015-2016 роках», «Визначення першочергових ділянок освоєння ресурсів 

вуглеводнів в карбонатних відкладах в межах території інтересу Національної 

акціонерної компанії «Нафтогаз України». 
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Також автор брав участь у міжнародній програмі EUROPROBE/INTAS по 

вивченню Дніпровсько-Донецької западини та Донбасу. 

Мета і завдання досліджень. Метою досліджень є уточнення геологічної 

будови нижньокам’яновугільних відкладів південної прибортової зони ДДЗ за 

комплексом стратиграфічних, літолого-фаціальних та структурно-тектонічних 

досліджень, виявлення нових ділянок та об’єктів, перспективних на пошуки як 

традиційних, так і нетрадиційних вуглеводнів.  

Відповідно до поставленої мети вирішувались такі основні завдання: 

- узагальнення та комплексний аналіз наявних геолого-геофізичних 

матеріалів по нижньокам’яновугільним відкладам південної прибортової зони ДДЗ; 

- розчленування та детальна пошарова кореляція відкладів нижнього 

карбону;  

- проведення камеральних (макроопис кернового матеріалу) та лабораторних 

(мінералого-петрографічні, палінологічні, рентгено-структурні) досліджень 

кернового матеріалу; 

- літолого-фаціальна характеристика відкладів нижнього карбону південної 

прибортової зони ДДЗ; 

-  виділення та індексація продуктивних горизонтів (ПГ), уточнення їх 

географічного поширення, визначення товщин, встановлення типових розрізів; 

- встановлення та типізація перерв в осадконакопиченні в розрізі нижнього 

карбону південної прибортової зони ДДЗ, визначення їх впливу на 

нафтогазоносність; 

- структурно-тектонічний аналіз центральної та східної частин південної 

прибортової зони; 

- встановлення ділянок та визначення перспективних на пошуки ВВ об’єктів 

на території дослідження на основі літолого-стратиграфічних та структурно-

тектонічних критеріїв; 

- встановлення зон та ділянок південної прибортової зони ДДЗ, 

перспективних на пошуки сланцевого газу.  

Об’єкт дослідження – нижньокам’яновугільні відклади південної прибортової 

зони Дніпровсько-Донецької западини. 

Предмет дослідження – особливості геологічної будови та нафтогазоносності 

південної прибортової зони ДДЗ. 

Фактичний матеріал та методика дослідження. В основу дисертації 

покладено фактичний матеріал, зібраний безпосередньо здобувачем під час роботи у 

Чернігівському відділення УкрДГРІ в період 2000-2011 рр. і ДП «Науканафтогаз» в 

період 2012-2017 рр., а також в геологічних фондах та під час експедиційних 

польових робіт. 

Матеріалом досліджень є відклади нижнього карбону південної прибортової 

зони ДДЗ. Загалом було відібрано, описано, досліджено та проаналізовано понад 500 

зразків керна з опорних свердловин, що пробурені на території дослідження. 

Камеральні та лабораторні дослідження зразків порід проводилися за стандартними 

методиками. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано 

наступні методи: літологічний, літостратиграфічний, фаціального аналізу, 
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палеонтологічний, петрографічний, палеогеографічних реконструкцій, структурно-

тектонічний та геофізичні методи. 

Наукова новизна отриманих результатів.  
1. Систематизовано, узагальнено та проаналізовано комплекс наявних геолого-

геофізичних матеріалів (польових досліджень, результатів буріння, промислово-

геофізичних досліджень, сейсморозвідки тощо).  

2. Встановлено та проіндексовано продуктивні горизонти у 

нижньокам’яновугільних відкладах, що стало підґрунтям для уточнення існуючої 

схеми літолого-стратиграфічного розчленування та подальших реконструкцій 

особливостей історичного розвитку території дослідження у ранньому карбоні та 

прогнозування нових як традиційних, так і нетрадиційних покладів вуглеводнів. 

3. Вперше встановлено юріївський, перещепинський, мачуський, мареницький 

типові розрізи для карбонатних утворень турнейсько віку та циганський, 

перещепинський і можарівський для карбонатних різновидів ранньовізейського віку. 

Кожен типовий розріз має детальну літолого-петрографічну, палеонтологічну та 

геофізичну (за ГДС) характеристику. 

4. Уточнено літолого-фаціальну характеристику відкладів ПГ південної 

прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини, зокрема їх літологічний склад, 

фаціальну та світну приналежність, товщину, латеральне поширення.  

5. Вперше встановлено наявність локальних стратиграфічних перерв та 

підтверджено наявність зональних, які є важливими для формування локальних 

нафтогазоперспективних структур. 

5. Уточнено структурно-тектонічні особливості геологічної будови 

центральної та східної частин південної прибортової зони ДДЗ. 

6. Виділено нові перспективні ділянки для пошуків покладів вуглеводнів в 

пастках як антиклінального, так і неструктурного типу за літолого-

стратиграфічними, седиментаційно-літологічними та структурно-тектонічними 

критеріями. 

7. За результатами детального літолого-фаціального аналізу, із залученням 

даних щодо ступеня катагенетичного перетворення порід, в межах південної 

прибортової зони ДДЗ оконтурено ділянки, перспективні на пошуки нетрадиційних 

вуглеводнів у сланцевих товщах нижнього карбону. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень 

розширюють уявлення про геологічну будову південної прибортової зони ДДЗ. 

Виявлені здобувачем літологічні латеральні неоднорідності в геологічній будові 

нижнього карбону і стратиграфічні перерви мають важливе значення для 

прогнозування неструктурних пасток нафти і газу та на пошуки нетрадиційних 

вуглеводнів. Рекомендовані здобувачем перспективні зони, ділянки та об’єкти 

сприятимуть підвищенню ефективності геологорозвідувальних робіт на нафту і газ у 

межах південної прибортової зони ДДЗ, що призведе до нарощування ресурсної 

бази вуглеводнів в Україні. 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено польові роботи, 

відбір зразків, їх опис, лабораторні та аналітичні дослідження, а також аналіз 

отриманих результатів та їх графічне відображення. Всі наукові результати та 

висновки, викладені в дисертаційній роботі, отримано здобувачем самостійно. У 
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колективних роботах здобувачу належить рівноправна частина у плануванні 

досліджень, відборі зразків, їх лабораторному дослідженні, аналізі та інтерпретації 

отриманих результатів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертації 

були представлені на: EUROPROBE, INTAS «Intraplate Tectonics and Basin Dinamics 

Yalta – 96» (Yalta, Crimea, Ukraine, 1996), Міжнародній науковій конференції 

молодих вчених та спеціалістів «Нафтогазова геологія та геофізика України – 

погляд у нове тисячоліття» (Чернігів, 2000 р.), 6-ій Міжнародній науково-

практичній конференції «Нафта і газ України – 2000» (Івано-Франківськ, 2000 р.),  

Х-й Всеросійській палінологічній конференції «Методические аспекты 

палинологии» (Москва, 2002 р.), 8-ій Міжнародній науково-практичній конференції 

“Нафта і газ України – 2004” (Судак, 2004 р.), ХІ-й Всеросійській палінологічній 

конференції «Палинология: теория и практика» (Москва, 2005 р.), науково-

практичній конференції «Перспективи нафтогазоносності глибоко занурених 

горизонтів осадових басейнів України» (Івано-Франківськ, 2005), Міжнародній 

науковій конференції «Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та 

суміжних територій» (Київ, 2012 р.), V-й Всеукраїнській конференції «Проблеми 

геології фанерозою України» (Львів, 2014 р.), науково-практичних конференціях 

«Новітні проблеми геології» (Харків, 2015, 2016 рр.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 23 наукових праці, з них: 10 

наукових статей, з яких 7 у вітчизняних фахових виданнях, 2 – в іноземних наукових 

виданнях, 1 в інших виданнях; 1 монографія (у співавторстві) та 12 опублікованих 

доповідей у збірках матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, 

списку використаних джерел в кінці кожного розділу (29 сторінок) та висновків. 

Загальний обсяг дисертації – 231 с.; основний текст роботи містить 37 рисунків і 

чотири таблиці. 

Подяки. Автор щиро вдячний науковому керівнику, професору, доктору 

геологічних наук В.В. Огарю за конструктивні зауваження та консультації. Цінні 

рекомендації та поради стосовно структурно-тектонічних особливостей південної 

прибортової зони автор отримав від Філюшкіна К.К. та кандидата геологічних наук 

Холодних А.Б. Поради та допомогу при оцінці перспектив карбонатних відкладів 

автору надав кандидат геологічних наук Вакарчук С.Г. Матеріали та допомогу в 

проведенні досліджень по визначенню ступеню катагенезу органічної речовини 

порід палінологічним методом автор отримав від Філіпова В.І. За доброзичливу 

допомогу та цінні поради автор також дякує докторам геологічних наук Іщенку І.І., 

Якушину Л.М., кандидатам геологічних наук Макогону В.В., Данишурці Н.А, а 

також Кичці О.А. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

СТИСЛИЙ ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Історію геолого-геофізичного вивчення ДДЗ умовно можна поділити на  

чотири етапи.  
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Перший етап (початковий) – 1920-1930-ті роки. Найвагомішими для цього 

етапу є роботи Шатського М.С. про перспективи нафтогазоносності району 

Роменського та Ісачківського штоків, а також відкриття першого нафтового 

Роменського родовища в ДДЗ під керівництвом Лисенка Ф.М.  

Другий – середина 1940-х - кінець 1960-х років. Ознаменувався вивченням 

криптодіапірових структур, відкриттям Радченківського, Шебелинського, а згодом 

Качанівського, Глинсько-Розбишівського, Гнідинцівського, Леляківського, 

Рибальського та ін. родовищ. Зростає обсяг регіональних досліджень із 

застосуванням методів сейсморозвідки та параметричного буріння. Розроблена 

перша для ДДЗ схема розчленування карбону з виділенням мікрофауністичних 

горизонтів під керівництвом Бражнікової Н.Є. Вивченням  нижньокам’яновугільних 

відкладів у цей час плідно займалися Р.М. Пістрак, С.В. Семихатова, В.О. Назарова, 

Л.Ф. Ростовцева, Є.І. Пашкевич, Лукін О.Ю, Трухан Л.А. та багато інших.     

Третій – 1970-1990-ті роки. Широкомасштабні пошуково-розвідувальні роботи 

на нафту і газ по всій ДДЗ. Вдосконалення методів сейсморозвідки. Деталізація 

стратиграфічної схеми карбону та розробка єдиної схеми індексації продуктивних 

горизонтів кам’яновугільних та пермських відкладів. Відкриття значної кількості 

родовищ ВВ. Узагальнюючі роботи по стратиграфії, тектоніці, літології та 

нафтогазоносності ДДЗ - Айзенверг Д.Є., Арсірій Ю.О., Баранов І.Г., Берченко О.І., 

Білик А.О., Бражнікова Н.Є., Вакарчук Г.І, Вдовенко М.В., Винниченко Л.Г., 

Гавриш В.К., Зайковський М.Я., Кабишев Б.П., Кельбас Б.І., Коломієць Я.І., 

Кононенко Л.П., Котляр О.Ю., Кривошеєв В.Т., Лукін О.Ю. Мартинов А.А., 

Полетаєв В.І., Погребняк В.О., Разніцин В.О., Рослий І.С., Соллогуб В.Б.,         

Трухан Л.А., Хоменко В.О., Філюшкін К.К., Чебаненко І.І., Чирвинська М.В.,    

Шпак П.Ф. та багато ін. 

Четвертий (сучасний) – 2000-ні роки. Застосування сейсморозвідки 3D. Пошук 

покладів ВВ у пастках неантиклінального типу. Перші спроби пошуків та оцінки 

вуглеводнів неконвенційного типу. Модернізація стратиграфічних схем 

фанерозойських відкладів України. у 2000-х роках значний вклад у вивчення 

стратиграфії, літології, тектоніки та нафтогазоносності палеозойських відкладів як 

південної прибортової зони ДДЗ взагалі, так і всієї западини в цілому, внесли цілий 

ряд дослідників з наукових, науково-дослідних та виробничих організацій (окрім 

згаданих у етапі 3) Вакарчук С.Г., Зюзькевич М.П., Кабишев Ю.Б., Карпенко І.О., 

Лазарук Я.Г., Лизанець А.В., Макогон В.В., Мачужак М.І., Михайлов В.А.,          

Огар В.В., Онуфришин С.В., Пригаріна Т.М., Солодкий В.М., Соляник Л.П., 

Стрижак В.П., Тесленко-Пономаренко В.М., Холодних А.Б., Філюшкін К.К.,    

Чепіль П.М. та багато ін.   

 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

При написанні дисертаційної роботи автором використані всі наявні геолого-

геофізичні матеріали (справи свердловин, підрахунки запасів родовищ, каротаж 

тощо) та результати буріння 320 глибоких свердловин південної прибортової зони 

ДДЗ. Залучені всі доступні фондові матеріали та результати регіональних 

сейсморозвідувальних робіт на території дослідження. 
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Для розв’язання поставлених завдань застосовано комплексний підхід із 

застосуванням літологічного, літостратиграфічного, фаціального аналізу, 

структурно-тектонічного, петрографічного, палеогеографічних реконструкцій та 

геофізичних методів. При дослідженні геологічної будови нижньокам’яновугільних 

відкладів використано літологічний, літолого-стратиграфічний, літолого-

фаціальний, структурно-тектонічний, геофізичні методи та метод палеогеографічних 

реконструкцій. Лабораторні дослідження кернового матеріалу включали 

петрографічний, рентгеноструктурний та палеонтологічний методи. Матеріалом для 

цих досліджень слугував керн з розрізів більш ніж 50 глибоких свердловин. 

Виготовлення шліфів, петрографічний опис, рентгеноструктурний та 

палеонтологічний аналіз зразків проводилися у лабораторії ЧВ УкрДГРІ. Вперше 

для території дослідження, за безпосередньої участі автора, застосовано 

палінологічний метод як для визначення відносного віку відкладів, так і для 

визначення ступеня катагенетичного перетворення органічної речовини. Вивчення 

порід в шліфах виконувалось по стандартній методиці та включало визначення 

мінерального складу порід, тип цементу, склад акцесорних мінералів тощо. 

Літолого-фаціальний аналіз проводився при комплексному застосуванні 

гранулометричного та текстурного аналізів. При палеогеографічних реконструкціях 

застосовувався широкий спектр загальних та окремих методів. 

 

ЛІТОЛОГО-СТРАТИГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НИЖНЬОГО КАРБОНУ 

ПІВДЕННОЇ ПРИБОРТОВОЇ ЗОНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ.  

Південна прибортова зона ДДЗ складена потужною товщею осадових порід 

від середньодевонських до четвертинних включно, яка з крупною стратиграфічною 

та кутовою незгідністю залягає на докембрійському фундаменті. Автором детально 

вивчена найперспективніша на пошуки ВВ нижньокам’яновугільна частина розрізу. 

За комплексом методів проведено розчленування нижньокам'яновугільних 

відкладів до під’ярусного поділу та їх пошарову кореляцію в межах території 

дослідження.  

Встановлено неповноту стратиграфічних розрізів для нижньокам'яновугільних 

відкладів та численні стратиграфічні незгідності зонального і локального рангу (Рис. 

1). Автором підтверджені відомі раніше, а також вперше виявлені стратиграфічні 

перерви в нижньому карбоні, важливі для формування локальних потенційно 

нафтогазоносних структур. До перших відносяться зональні перерви між девоном та 

нижнім карбоном, турнейським і візейським ярусами (на окремих ділянках 

випадають з розрізу ПГ Т-2, Т-1, В-27, іноді нижня частина В-26), між ХІІа та ХІІ 

мікрофауністичними горизонтами (МФГ), в розрізі відсутні ПГ В-22, В-21, В-20, а 

іноді навіть В-19; між нижнім і верхнім серпуховськими під’ярусами (випадають з 

розрізу ПГ С-16, С-17, іноді С-18 і навіть С-19); між серпуховським і башкирським 

ярусами (випадають ПГ С-1, С-2, іноді С-3). До других належать вперше виявлені 

локальні перерви: між ХІІ та ХІ МФГ (випадає з розрізу ПГ В-17в, Гупалівсько-

Кременівська ділянка); всередині ХІ МФГ (випадає ПГ В-16в, Сагайдацько-

Великобагачанська ділянка).  
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Рис. 1 – Схема кореляції турнейсько-візейських відкладів за лінією свердловин: Північно-Леляківська № 363 – 

Багатойська № 403 

 

Умовні позначення: 1 – пісковики, 2 – вапняки, 3 – алевроліти, 4 – аргіліти, 5 – карбонатно-глинисто-кремениста 

товща, 6 –ХV МФГ, 7 – ХІV МФГ, 8 – ХІІІ МФГ, 9 – ХІІа МФГ, 10 – ХІІ МФГ 
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За результатами проведених лабораторних досліджень кернового матеріалу 

(мінералого-петрографічних, палінологічних, рентгено-структурних тощо) з 

нижньокам’яновугільних відкладів з’ясовано особливості їх літологічного складу та 

фаціальної приналежності. Встановлено турнейсько-нижньовізейські утворення у 

складі депресійних, шельфових морських, прибережно-морських, 

субконтинентальних та континентальних фацій. Причому мористість відкладів 

зменшується з південного сходу на північний захід, де переважають 

субконтинентальні та континентальні фації. Нижньосерпуховські утворення 

утворювалися у лагунно-континентальних умовах, а верхньосерпуховські  

представлені переважно прибережно-морськими фаціями. 

Отримані результати стали підґрунтям для уточнення існуючої схеми 

літолого-стратиграфічного розчленування нижньокам’яновугільних відкладів ДДЗ 

та подальших реконструкцій особливостей історичного розвитку території 

дослідження у ранньому карбоні та прогнозування нових покладів вуглеводнів. 

У нижньокам’яновугільному розрізі встановлено такі продуктивні горизонти: 

від Т-4 по Т-1 у турнейському ярусі, від В-27 по В-14 – у візейському, від С-23 по С-

1 – у серпуховському ярусі. З’ясовано особливості їх поширення на території 

дослідження, зміну товщин, літологічні особливості та їх латеральна мінливість, 

фаціальна належність. Як результат, проведена типізація розрізів: вперше 

встановлено типові розрізи для карбонатних утворень турнейсько-

нижньовізейського віку: юріївський (ПГ Т-4), перещепинський (ПГ Т-3), мачуський 

(ПГ Т-2), мареницький (ПГ Т-1) для турнейського комплексу та циганський (ПГ В-

27), перещепинський (ПГ В-26) і можарівський (ПГ В-25-В-24) для візейського. Для 

кожного розрізу наведено детальну літолого-петрографічну, палеонтологічну та 

геофізичну (за ГДС) характеристику. 

 

СТРУКТУРНО-ТЕКТОНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІВДЕННОЇ ПРИБОРТОВОЇ ЗОНИ 

ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З 

НАФТОГАЗОНОСНІСТЮ 

Згідно з тектонічним районуванням (Гавриш, 1987) південна прибортова зона 

ДДЗ відноситься до структур ІІ порядку. У будові осадово-вулканічного чохла ДДЗ 

виділено 5 структурних поверхів: середньодевонський платформний дорифтовий, 

піздньодевонський рифтовий, кам’яновугільно-ранньопермський синеклізно-

міогеосинклінальний, мезозойський синеклізно-платформний та кайнозойський 

платформно-синеклізний, що відповідають 5 етапам геотектонічного розвитку. 

Проведені дослідження стосувалися кам’яновугільно-ранньопермського синеклізно-

міогеосинклінального етапу. 

Для з’ясування структурно-тектонічних особливостей південної прибортової 

зони особлива увага була приділена її центральній та східній частинам 

(Решетняківсько-Затишнянська ділянка), які, на думку автора, є 

найперспективнішими на пошуки ВВ.  

В межах даної ділянки було побудовано низку структурних карт масштабу 

1:100 000 (покрівлі девонських утворень, покрівлі турнейських карбонатів, підошви 

верхньовізейських, покрівлі нижньосерпуховських та підошви мезозойських 

відкладів). Дані побудови сприяли деталізації геологічної будови Решетняківсько-
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Затишнянської ділянки та  реконструкції історії розвитку структур в її межах у 

кам’яновугільно-пермський період. 

Аналіз структурних побудов показує, що в межах означеної ділянки 

спостерігається певна успадкованість розвитку, що виражається у збереженні 

загальної морфології основних структурних елементів вверх за розрізом з їх 

поступовим закономірним виположуванням та зменшенням кількості розривних 

порушень. Це в першу чергу стосується кам’яновугільного періоду, тому що 

морфологія підошви мезозойських відкладів має свої особливості: різке зменшення 

кутів нахилу поверхні, зменшення кількості додатних і від’ємних структурних 

елементів, поява нових підняттів на місцях розташування домезозойських соляних 

діапірів. 

Також прослідковується суттєвий вплив тектонічних процесів на формування 

сучасного структурного плану Решетняківсько-Затишнянської ділянки. Зокрема, 

висока рухливість блоків фундаменту призвела до утворення в її західній частині 

Нехворощанського внутрішньограбенного виступу, а також досить щільної мережі 

диз’юнктивних порушень, в основному, північно-західного простягання, а також 

спричинила прояви соляного тектогенезу. Як наслідок, на території ділянки 

отримали широкий розвиток локальні структури IV порядку (за класифікацією 

Арсірія Ю.О., Холодних А.Б., Філюшкіна К.К., 2009), які групуються у структури ІІІ 

порядку - Голубівсько-Іллічівське, Новоселівсько-Пролетарське, Чапаївсько-

Кременівське та Потічансько-Зачепилівське пасма. 

Автором встановлено суттєві відмінності в розвитку описаних структур, що 

підтверджується зокрема, зникненням в межах окремих ділянок нижньовізейських 

або турнейських відкладів, частим літологічним заміщенням карбонатних порід 

теригенними і навпаки, а також значним коливанням товщин відкладів як 

нижньовізейського під’ярусу, так і турнейського ярусу – від різкого зростання 

товщин, включаючи появу подвійної нижньовізейської карбонатної ”плити” 

(Личківська, Перещепинська, Осипівська площі та ін.) до їх зменшення. Останнє 

може свідчити про наявність тут похованого виступу фундаменту або соляного валу.  

Все це обумовило розвиток у межах ділянки пасток ВВ антиклінального, 

літолого-стратиграфічного, тектонічного та комбінованого типів у широкому 

стратиграфічному діапазоні від турнейського до серпуховського віків, що 

безумовно, незважаючи на високу ступінь геологічної вивченості, підвищує 

перспективи пошуку скупчень ВВ як на нових, так і на вже розбурених ділянках. 

 

НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ВІДКЛАДІВ НИЖНЬОГО КАРБОНУ ПІВДЕННОЇ 

ПРИБОРТОВОЇ ЗОНИ ДДЗ 

Згідно з прийнятою в роботі схемою нафтогазогеологічного районування 

територія дослідження розташована в межах таких нафтогазоносних районів: 

Монастирищенсько-Софіївського (частково) НР, Глинсько-Солохівського (частково, 

південна частина) НГР, Антонівсько-Білоцерківського ПР, Руденківсько-

Пролетарського НГР та Октябрсько-Лозовського ПР. На сьогодні тут відкрито 

близько 30 родовищ ВВ у нижньокам’яновугільних відкладах. 

Аналіз особливостей геологічної будови та нафтогазоносності 

нижньокам’яновугільних відкладів на території дослідження дозволив зробити такі 
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узагальнення: перспективність нижньокам’яновугільних відкладів у південній 

прибортовій зоні зростає з заходу на схід; перспективи пов’язуються як з 

антиклінальними пастками, так і з пастками неантиклінального типу; 

перспективними на пошуки вуглеводнів є теригенні (пісковики) і карбонатні 

(вапняки) відклади. 

За результатами проведених комплексних геолого-геофізичних досліджень, з 

урахуванням узагальнення матеріалів сейсморозвідувальних робіт, аналізу 

структурних і геологічних побудов, автором встановлено ділянки у південній 

прибортовій зоні ДДЗ, які є перспективними на пошуки вуглеводнів традиційного 

типу у нижньокам’яновугільних відкладах. 

В межах північно-західної частини перспективи пов’язуються з 

нижньовізейськими (ПГ В-24-В-25) переважно карбонатними відкладами 

Озерянсько-Кибинцівської ділянки, де прогнозується широкий розвиток 

органогенних споруд різного типу (біогерми, біостроми, рифи). За результатами 

роботи в межах даної ділянки виділяється низка нафтогазоперспективних об’єктів: 

Охиньківський, Північно-Леляківський, Дорожній, Гнідинцівський, Шостаківський, 

Озерянський, Східно-Озерянський, Хортицький, Авдіївський, Архипівський, 

Селюхівський, Прирічний, Ісківцівський, Журавківський та ін. Другою 

перспективною ділянкою є Хортицько-Мехедівська, де окрім карбонатного 

комплексу нижньовізейського під’ярусу, перспективними є також піщані лінзовидні 

тіла в теригенній частині розрізу верхньовізейського під’ярусу (ПГ В-19-В-22).   

У центральному сегменті південної прибортової зони найперспективнішою є 

Тищенківсько-Горобцівська ділянка, де поширені турнейські та нижньовізейські 

карбонатні відклади, товщина яких зростає від борту в бік занурення, а також піщані 

тіла ХІІа МФГ, які з’являються, починаючи від Шкурупіївської площі і 

простежуються у бік занурення фундаменту. Для виділення 

нафтогазоперспективних об’єктів на цій ділянці, на думку автора, необхідно 

попередньо провести геофізичні роботи. 

На сході південної прибортової зони перспективною є Перещепинсько-

Затишнянська ділянка, в межах якої встановлена значна кількість органогенних 

споруд турнейсько-ранньовізейського віку (біогерми, біостроми), що можуть 

вміщувати поклади ВВ. В межах даної ділянки виділені нафтогазоперспективні 

об’єкти: Північно-Пролетарський, Східно-Осипівський, Перещепинський, Північно-

Перещепинський, Західно-Можарівський, Східно-Перещепинський, Північно-

Голубівський, Північно-Богатойський, Північно-Орільський, Західно-Іллічівський, 

Північно-Іллічівський, Західно-Затишнянський Північно-Затишнянський та ін. 

Крім традиційних ВВ автором визначено також перспективи пошуку 

сланцевого газу у південній прибортовій зоні ДДЗ. Територія була оцінена за 

загальноприйнятими геологічними критеріями: літологічний склад (осадові глинисті 

та алевро-глинисті утворення), вміст органічної речовини (Сорг більше 1 %), ступінь 

термальної зрілості порід (інтервал від нижньої частини МК2 (Rо – 0,80) до 

середньої частини АК2 (Rо – 3,0)), пористість не менше 1 %, товщина 

перспективного горизонту не менше 30 м, глибина залягання перспективних пластів 

до 4500 м. Для встановлення ступеня катагенетичної перетворенності 

нижньокам’яновугільних порід (один з головних критеріїв), окрім традиційних 
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методів визначення (відбивальна здатність вітриніту та «Rock-Evall»), були 

використані також результати палінологічних досліджень. В результаті встановлено, 

що перспективи турнейських, нижньовізейських та верхньосерпуховських відкладів 

обмежені. Натомість, верхньовізейські та нижньосерпуховські відклади автором 

розглядаються як високоперспективні на пошуки сланцевого газу. За результатами 

оцінки, у відкладах верхньовізейського під’ярусу виділена Охиньківсько-

Затишнянська перспективна зона. У відкладах нижньосерпуховського під’ярусу в 

південній прибортовій зоні та приосьовій, що межує з останньою, автором виділена 

Горобцівсько-Близнюківська перспективна ділянка, яка на півночі обмежується 

глибиною залягання перспективних пачок, а на півдні - величиною мінімального 

ступеня катагенезу МК2 (R0 ≥ 0.8).  

 

ВИСНОВКИ 

Дисертація є науковою роботою загальногеологічного напряму, яка 

присвячена детальним дослідженням нижньокам’яновугільних відкладів південної 

прибортової зони ДДЗ та з’ясуванню перспектив їх нафтогазоносності. Основні 

підсумки проведених досліджень зводяться до наступного: 

1. За комплексом методів проведено розчленування нижньокам'яновугільних 

відкладів в розрізах 320 свердловин глибокого буріння до під’ярусного поділу та їх 

пошарову кореляцію в межах території дослідження. Встановлено неповноту 

стратиграфічного розрізу для нижньокам’яновугільних відкладів та численні 

стратиграфічні незгідності зонального і локального рангу. За результатами 

проведених лабораторних досліджень з’ясовано особливості літологічного складу та 

фаціальна приналежність відкладів нижнього карбону. Отримані результати стали 

підґрунтям для уточнення існуючої схеми літолого-стратиграфічного розчленування 

нижньокам’яновугільних відкладів ДДЗ та подальших реконструкцій особливостей 

історичного розвитку території дослідження у ранньому карбоні та прогнозування 

нових покладів вуглеводнів. 

2. В розрізі нижнього карбону встановлено 36 продуктивних горизонтів: С-1, 

С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7, С-8, С-9, С-15, С-16, С-17, С-18, С-19, С-20, С-21, С-22, 

С-23, В-14, В-15, В-16, В-17, В-18, В-19, В-20, В-21, В-22, В-23, В-24, В-25, В-26, В-

27, Т-1, Т-2, Т-3 та Т-4. З’ясовано особливості їх поширення на території 

дослідження, зміни товщин, літологічний склад, його латеральна мінливість, 

фаціальну належність. Проведено типізацію розрізів.  

3. Вперше встановлено типові розрізи для карбонатних утворень турнейсько-

нижньовізейського віку: юріївський (ПГ Т-4), перещепинський (ПГ Т-3), мачуський 

(ПГ Т-2), мареницький (ПГ Т-1) для турнейського комплексу та циганський (ПГ В-

27), перещепинський (ПГ В-26) і можарівський (ПГ В-25-В-24) для візейського. Для 

кожного з типових розрізів наведено детальну літолого-петрографічну, 

палеонтологічну та геофізичну (за ГДС) характеристики. 

4. Для деталізації геологічної будови Решетняківсько-Затишнянської ділянки 

та з метою подальшої реконструкції історії розвитку структур в її межах для 

карбону-пермі побудовано низку структурних карт масштабу 1:100 000. В межах 

ділянки встановлено певну успадкованість розвитку, що виражається у збереженні 

загальної морфології основних структурних елементів вверх за розрізом з їх 
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поступовим закономірним виположуванням та зменшенням кількості розривних 

порушень. Винятком є морфологія підошви мезозойських відкладів, де 

спостерігається різке зменшення кутів нахилу поверхні, кількості як додатних, так і 

від’ємних структурних елементів, а також появи нових підняттів на місцях 

розташування домезозойських соляних діапірів. З’ясовано вплив тектонічних 

процесів на формування сучасного структурного плану Решетняківсько-

Затишнянської ділянки. Зокрема, на розвиток локальних структур IV та ІІІ порядку. 

Прослідковано суттєві розбіжності в розвитку описаних структур, що 

підтверджується зникненням в межах окремих ділянок нижньовізейських або 

турнейських відкладів, частим літологічним заміщенням карбонатних порід 

теригенними і навпаки, а також значним коливання товщин відкладів. Встановлено 

розвиток у межах ділянки пасток ВВ антиклінального, літолого-стратиграфічного, 

тектонічного та комбінованого типів у турнейських, візейських та серпуховських 

відкладах.  

5. За результатами проведених комплексних геолого-геофізичних досліджень 

у південній прибортовій зоні ДДЗ автором виділено такі ділянки перспективні на 

пошуки вуглеводнів традиційного типу у нижньокам’яновугільних відкладах: 

- Озерянсько-Кибинцівська ділянка. Перспективи пов’язуються з 

органогенними ранньовізейськими спорудами різного типу. В межах даної ділянки 

виділено Охиньківський, Північно-Леляківський, Дорожній, Гнідинцівський, 

Шостаківський, Озерянський, Східно-Озерянський, Хортицький, Авдіївський, 

Архипівський, Селюхівський, Прирічний, Ісківцівський, Журавківський та ін.  

об’єкти.  

- Хортицько-Мехедівська ділянка. Перспективи пов’язуються з 

органогенними ранньовізейськими спорудами, а також з піщаними лінзовидними 

тілами верхньовізейського під’ярусу. 

- Тищенківсько-Горобцівська ділянка. Перспективи пов’язуються з 

органогенними спорудами турнейського та ранньовізейського віку, а також з 

піщанами тілами ХІІа МФГ верхньовізейського під’ярусу. В межах даної ділянки 

виділення нафтогазоперспективних об’єктів можливе лише після проведення 

додаткових геофізичних робіт.  

- Перещепинсько-Затишнянська ділянка. Перспективи пов’язуються з 

органогенними спорудами турнейського та ранньовізейського віку. В межах даної 

ділянки виділені Північно-Пролетарський, Східно-Осипівський, Перещепинський, 

Північно-Перещепинський, Західно-Можарівський, Східно-Перещепинський, 

Північно-Голубівський, Північно-Богатойський, Північно-Орільський, Західно-

Іллічівський, Північно-Іллічівський, Західно-Затишнянський Північно-

Затишнянський та ін. нафтогазоперспективні об’єкти. 

Оцінено також перспективи пошуку сланцевого газу у південній прибортовій 

зоні ДДЗ. За результатами аналізу геологічних критеріїв встановлено, що 

перспективи турнейських, нижньовізейських та верхньосерпуховських відкладів 

обмежені. Верхньовізейські та нижньосерпуховські відклади розглядаються як 

високоперспективні на пошуки сланцевого газу. У відкладах верхньовізейського 

під’ярусу виділена Охиньківсько-Затишнянська перспективна зона, у відкладах 
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нижньосерпуховського під’ярусу - Горобцівсько-Близнюківська перспективна 

ділянка. 
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відкладів палеозою, перспективних на пошуки газу нетрадиційного типу у Східному 

регіоні України. Збірник наукових праць ІГН НАН України. Київ, 2012. Вип. 5. С. 

174-178. (Особистий внесок: вивчення літології, стратиграфічне розчленування 

відкладів, участь в інтерпретації результатів та написанні статті). 

6. Вертюх А.М., Філюшкін К.К., Холодних А.Б. Структурно-тектонічні 

особливості будови палеозойських відкладів в межах Решетняківсько-

Затишнянської ділянки південної прибортової зони ДДЗ. Проблеми нафтогазової 
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розрізів свердловин, структурні побудови, участь в написанні статті). 
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інтервалів, інтерпретація фаціальних умов). 
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1. Kononenko L.P., Savchenko V.I., Filipov V.I., Vertukh A.N. The Dnieper-
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november 1996). Геофиз. журн., 1997. Т.19. № 1. С. 151. 

2. Кононенко Л.П., Вертюх А.М., Бабко І.М. Карбонати нижнього карбону 
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3. Вертюх А.М., Бабко І.М. Деякі особливості осадконакопичення та 

розповсюдження нижньовізейського карбонатного комплексу ДДЗ. Нафтогазова 
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органічної речовини палеозойських відкладів ДДЗ. Нафта і газ України – 2004: 

матеріали 8-ої міжнар. наук.-практ. конф. (м. Судак, 29 вересня – 1 жовтня 2004 р.). 

Київ, 2004. С. 51-52. (Особистий внесок: аналітичні дослідження, аналіз 

результатів та, написання тез, доповідь на конференції). 

7. Вертюх А.М., Бабко І.М. Умови осадконакопичення, розповсюдження та 

кореляція турнейських відкладів як один з критеріїв пошуків перспективних на 

нафту і газ об’єктів у прибортових зонах Дніпровсько-Донецької западини. 
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8. Вертюх А.Н., Филиппов В.И. Закономерности распределения залежей 

нефти и газа в палеозойских отложениях ДДВ и их зависимость от степени 
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літолого-стратиграфічне розчленування, кореляція, індексація та перспективи 
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АНОТАЦІЯ 

Вертюх А.М. Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності нижнього 

карбону південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини. - 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за 

спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія. – Навчально-науковий 

інститут «Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2019. 

В дисертації викладено результати детальних літолого-стратиграфічних, 

літолого-фаціальних, структурно-тектонічних, а також лабораторних досліджень, які 

дозволили уточнити існуючі уявлення про геологічну будову і розвиток південної 

прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини, з’ясувати та конкретизувати 

перспективи нафтогазоносності нижньокам’яновугільних відкладів. 

Проведено детальне літолого-стратиграфічне розчленування відкладів 

нижнього карбону та їх пошарову кореляцію. В розрізі ранньокам’яновугільного 

періоду встановлено та проіндексовано продуктивні горизонти, прослідковано зміни 

їх літології і товщини, особливості латерального поширення, уточнено їх фаціальні 

характеристики. Вперше виділено типові розрізи турнейсько-нижньовізейських 

продуктивних горизонтів в карбонатних  фаціях. В розрізі нижнього карбону 

підтверджено наявність зональних та встановлені локальні перерви в 

осадконакопиченні. Проведено структурно-тектонічні дослідження південної 

прибортової зони ДДЗ та побудовано низку структурних поверхонь. Як результат, 

деталізовано геологічну будову центральної та східної частин південної прибортової 

зони, реконструйовано історію розвитку структур в її межах та уточнено 

перспективи нафтогазоносності. За результатами комплексних досліджень та 

структурно-тектонічних побудов виділено перспективні ділянки для пошуків 

покладів вуглеводнів: Хортицько-Мехедівська, Озерянсько-Кибинцівська, 

Тищенківсько-Горобцівська та Перещепинсько-Затишнянська. Оцінено перспективи 

пошуку сланцевого газу у відкладах нижнього карбону південної прибортової зони 

ДДЗ. Встановлено і оконтурено Горобцівсько-Близнюківську (для 

нижньосерпуховських відкладів) та Охиньківсько-Затишнянську (для 

верхньовізейських відкладів) перспективні на пошуки сланцевого газу зони. 

Ключові слова: карбон, Дніпровсько-Донецька западина, літостратиграфія, 

катагенез, нафтогазоносність, продуктивний горизонт. 

 

АННОТАЦИЯ 

Вертюх А.Н. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности 

нижнего карбона южной прибортовой зоны ДДВ. – Квалификационная научная 

работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата геологических наук по 

специальности 04.00.01 – общая и региональная геология. – Учебно-научный 

институт «Институт геологии», Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Киев, 2019. 

В диссертации представлены результаты детальных литолого-

стратиграфических, литолого-фациальных, структурно-тектонических, а также 
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лабораторных исследований, которые позволили уточнить существующие 

представления о геологическом строении и развитии южной прибортовой зоны 

Днепровско-Донецкой впадины, уточнить и конкретизировать перспективы 

нефтегазоносности нижнекаменноугольных отложений. 

Проведено детальное литолого-стратиграфическое расчленение отложений 

нижнего карбона и их попластовая корреляция. В разрезе выделены и 

проиндексированы продуктивные горизонты, прослежены изменения их литологии 

и мощности, выяснены особенности их латерального распространения, уточнена их 

фациальная характеристика. Впервые были выделены типовые разрезы турнейско-

нижневизейских продуктивных горизонтов в карбонатных фациях. В разрезе 

нижнего карбона подтверждено наличие зональных и установлены локальные 

перерывы в осадконакоплении. Проведены структурно-тектонические исследования 

южной прибортовой зоны ДДВ и построен ряд структурных поверхностей. В 

результате детализировано геологическое строение центральной и восточной частей 

южной прибортовой зоны, реконструирована история развития структур в ее 

пределах и уточнены перспективы нефтегазоносности. По результатам комплексных 

исследований и структурно-тектонических построений выделены перспективные 

участки для поисков залежей углеводородов: Хортицко-Мехедовская, Озерянско-

Кибинцевская, Тищенковско-Горобцовская и Перещепинско-Затышнянская. 

Оценены перспективы поисков сланцевого газа в отложениях нижнего карбона 

южной прибортовой зоны ДДВ. Выделены и оконтурены Горобцовско-

Близнецовская (для нижнесерпуховских отложений) и Охиньковско-Затышнянская 

(для верхневизейских отложений), перспективные на поиски сланцевого газа зоны.  

Ключевые слова: карбон, Днепровско-Донецкая впадина, литостратиграфия, 

катагенез, нефтегазоносность, продуктивный горизонт. 

 

ABSTRACT 

Vertjukh A.M. Geological Structure and Hydrocarbon Exploration Perspectives for 

the Lower Carboniferous Strata in the Southern Peri-Flank Zone of the Dnieper-Donets 

Depression. - Manuscript copyright. 

Candidate of Sciences Thesis, specialty 04.00.01 – General and regional geology. – 

Institute of Geology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2019. 

The thesis provides results of the detail litho-stratigraphic, litho-facies, tectoni-

structural as well as laboratory studies allowed refining of current knowledge on 

geological structure and development of the DDB Southern Peri-Flank zone, adjust and 

particularize perspectives of hydrocarbon exploration in the Lower Carboniferous 

sedimentary rocks. 

A detail litho-stratigraphic subdivision of Tournaisian, Visean and Serpoukhovian 

sediments onto pay horizons with bed-to-bed correlation and indexation is made that 

allowed building of a confident stratigraphic framework to refine structure and petroleum 

potential of the area studied. It was found and traced changes in lithological composition 

and thickness of pay horizons, updated the peculiarities of their lateral development, and 

facies characterization. For the first time it was recognized typical section of the 

Tournaisian – Lower Visean pay reservoirs of carbonate facies, in particular: Yuriivskyi 

(T-4 pay horizon), Pereshchepinskyi (T-3 pay horizon), Machuskyi (T-2 pay horizon), 
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Marenytskyi (T-1 pay horizon) for Tournaisian complex and Tsyganskyi (V-27 pay 

horizon), Pereshchepinskyi (V-26 pay horizon) and Mozharivskyi (V-25 and V-24 pay 

horizons) for the Lower Visean complex. Detailed lithology-petrographic, paleontological 

and geophysical characteristics for each of the typical sections are given. A presence of 

zonal and local gaps in sedimentation in the Lower Carboniferous sedimentary record to 

impacting hydrocarbon traps formation and fields’ localization is established. 

Structural-tectonic studies of the Southern Peri-Flank zone of the DDB were 

conducted and a number of the structural surfaces of 1: 100 000 scale were constructed, 

namely on the top of the Devonian sedimentary deposits, top of Tournaisian carbonate 

rocks, bottom of Upper Visean, top of Lower Serpukhovian and base of the Mesozoic 

sedimentary succession. It was detailed geological structure of the central and eastern parts 

of the Southern Peri-Flank zone (Reshetnyaky-Zatyshnya area), and restored development 

history of its structural evolution and refined perspectives of petroleum exploration. 

Upon results of complex and tectoni-structural analysis it was recognized 

prospective areas to search for hydrocarbon fields in the traps of non-structural type, 

including carbonate ones as following: the Khortytsia-Mekhedivka, Ozeryany-Kibintsy, 

Tyshchenkivka-Gorobtsi and Pereshchepino-Zatyshne. 

Prospects for shale gas exploration in the Lower Carboniferous deposits of the of the 

Southern Peri-Flank zone of the DDB are evaluated. According to the set of geological 

criteria, it is established that the Tournaisian, Lower Visean and Upper Serpukhovian 

deposits have low prospecting value for shale gas exploration. Alaterbatively, it was 

delineated the Gorobtsi-Bliznyuki (for Lower Serpukhovian  sediments) and Okhynki-

Zatyshne (for Upper Visean sediments) zones to shale gas exploration. 

Key words: Carboniferous, Dnieper-Donets basin, litho-stratigraphy, catagenesis, 

petroleum potential, pay horizon. 


