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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Поступове зростання частки вуглеводнів (ВВ) власного 

видобутку в енергетичному балансі є запорукою подальшого стабільного розвитку 

України. Тому важливим завданням підприємств нафтогазової галузі є розвиток 

нових перспективних напрямів нарощування ресурсної бази нафти і газу. Одним з 

таких напрямів – є виявлення та підготовка до пошукового буріння локальних 

літологічних тіл та пов’язаних з ними неантиклінальних пасток ВВ, що особливо 

важливо для Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) – основного нафтогазоносного 

регіону нашої країни. Переважна більшість традиційних антиклінальних пасток тут 

розбурена і одним з основних резервів подальшого збільшення видобутку нафти і 

газу є неструктурні об’єкти – локальні літологічні тіла різного генезису. Важливо 

підкреслити, що їх картування може бути успішним як на недостатньо вивчених 

територіях, так і в межах родовищ, що перебувають у розробці. Зазначимо, що низка 

родовищ Доно-Дніпровського прогину (ДДП) - Північного борту, Північної і 

Південної прибортових зон ДДЗ та Північних окраїн Донбасу пов’язана саме з 

літологічними об’єктами.  

Найефективнішим методом, який дозволяє виявляти неструктурні об’єкти, є 

високоточна сейсморозвідка і застосовування сучасних методів обробки та 

інтерпретації сейсмічних даних, включаючи сейсмофаціальний аналіз. Залучення 

додаткових геолого-геофізичних даних для проведення геологічної інтерпретації 

результатів сейсмофаціального аналізу створює надійну основу для розміщення 

пошукових свердловин та відкриття нових покладів ВВ, що і визначає актуальність 

теми досліджень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана під час прикріплення здобувача до кафедри геології нафти і газу 

ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та участі у виконанні досліджень по кафедральній темі «Стратиграфія, 

літологія, генезис та корисні копалини пізньодокембрійсько-фанерозойських 

осадових формацій України» (№ 16КП049-08). В основі дисертаційного 

дослідження - результати виробничих робіт, виконаних ТОВ «Ю.БІ.Сейсмік 

Юкрейн» і ТОВ «Вікоіл ЛТД» за участю автора: "Звіт про виконані 

сейсморозвідувальні роботи на Ливенській площі за технологією 3D" (№ державної 

реєстрації: У-06-123/1), "Звіт про виконані сейсморозвідувальні роботи 3D на 

Суходільській площі південно-східної частини ДДЗ" (№ державної реєстрації: У-11-

109/3), "Пошукові сейсморозвідувальні дослідження на Мягківській площі" (№ 

державної реєстрації: У-12-15/3), "Звіт про результати сейсморозвідувальних робіт 

на Сахновщинській площі за технологією 3D" (№ державної реєстрації: У-15-62/1). 

Метою дослідження є реконструкція умов седиментації та виявлення 

закономірностей розміщення локальних геологічних об’єктів в карбоні ДДЗ та 

Північних окраїн Донбасу за результатами сейсмофаціального аналізу в зв’язку з 

перспективами нафтогазоносності. 

Для досягнення цієї мети вирішувалися такі завдання: 
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 зібрати і проаналізувати геолого-геофізичні матеріали, вивчити геологічну 

будову, умови седиментації досліджуваних ділянок ДДЗ та Північних окраїн 

Донбасу. 

 створити структурно-тектонічні моделі досліджуваних ділянок, вибрати 

цільові інтервали для проведення сейсмофаціального аналізу; 

 для цільових інтервалів отримати погоризонтні зрізи сейсмічних кубів 

(дискретність 2 мс, що приблизно відповідає товщині 4 м в геологічному розрізі), 

виконати їх детальний послідовний аналіз для виявлення амплітудних аномалій 

(сейсмічних образів), пов'язаних з прогнозними локальними літологічними 

об'єктами; 

 виконати розрахунки карт і кубів сейсмофацій; 

 провести аналіз карт і кубів сейсмофацій з урахуванням результатів ГДС та 

літофаціальних характеристик порід; 

 проаналізувати можливості акумуляції і збереження покладів ВВ в прогнозних 

об’єктах. 

Об’єкт досліджень. Кам’яновугільні відклади приосьової, південної 

прибортової зони ДДЗ, її Північного борту та Північних окраїн Донбасу. 

Предмет досліджень. Умови формування та закономірності просторового 

розташування локальних геологічних тіл в карбоні Доно-Дніпровського прогину. 

Методи дослідження. В роботі застосовано сейсмофаціальний аналіз, який 

базується на результатах комплексної геологічної інтерпретації сейсмічних 

матеріалів, отриманих за результатами сейсморозвідки МСГТ (метод спільної 

глибинної точки), з використанням програмних пакетів SeisEarthXV і 3D Canvas 

компанії Paradigm Geophysical. 

Проведення сейсмофаціального аналізу виконувалось шляхом аналізу 

погоризонтних зрізів сейсмічних кубів, класифікації ділянок сейсмічних трас за їх 

формою та об'ємної класифікації з використаням технології нейронних мереж (NNT) 

в програмному продукті Stratimagic компанії Paradigm Geophysical. Були 

розраховані набори погоризонтних зрізів сейсмічних кубів з подальшим 

розпізнаванням амплітудних аномалій та ототожненням їх з прогнозними 

локальними літологічними тілами, розраховані карти і куби сейсмофацій. 

Сейсмофації ототожнювались з геологічними фаціями. 

Сейсмофаціальний аналіз супроводжувався узагальненням інформації про 

геологічну будову ділянок з використанням даних геофізичних досліджень 

свердловин (ГДС), результатів вивчення керну (за наявності) для літофаціальної 

характеристики інтервалів дослідження. Виконувались палеореконструкції та 

встановлювались зв’язки з давніми фаціальними обстановками.  

Наукова новизна отриманих результатів:  

 1. Побудовано цифрові об’ємні структурно-тектонічні моделі Мягківської 

площі (центральна частина Північного борту ДДЗ), Суходільської площі (Північні 

окраїни Донбасу), Ливенського газоконденсатного родовища (центральна частина 

південної прибортової зони ДДЗ). На цих об'єктах та на Сахновщинській площі 

(південно-східна частина приосьової зони ДДЗ) вперше застосовано 

сейсмофаціальний аналіз за матеріалами сейсморозвідки 3D. 
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 2. По відкладах нижньовізейського під'ярусу Ливенського ГКР вперше 

закартовано карбонатний масив, який доповнює зону прогнозованих раніше 

турнейсько-нижньовізейських внутрішньошельфових органогенних споруд цього 

регіону (Лукин А., Бенько В., Гладун В. и др., 2005). 

 3. Підтверджено широкий розвиток пізньосерпуховських органогенних споруд 

в межах Північних окраїн Донбасу. Вперше на Суходільській площі отримано карту 

сейсмофацій, на якій оконтурено ділянки, що відповідають пізньосерпуховській 

(світа С1
4
) рифогенній карбонатній споруді, зарифовій лагуні та іншим фаціальним 

зонам. Вперше форму рифогенної споруди пов’язано з тектонічною будовою площі. 

Складено уточнену узагальнену схему поширення біогермів пізньосерпуховського 

віку на Північних окраїнах Донбасу та у південно-східній частині Північного борту 

ДДЗ.  

 4. В московських відкладах середнього карбону центральної частини 

Північного борту ДДЗ на погоризонтних зрізах сейсмічного куба вперше виявлено 

амплітудні аномалії (сейсмічні образи), що відповідають прогнозним палеоруслам і 

прогнозному баровому тілу; розраховано карту сейсмофацій в інтервалі, що 

відповідає прогнозному об’єкту барового типу. Описано морфологію, розміри, 

тривалість та особливості формування прогнозних палеорусел. 

 5. За результатами сейсмофаціального аналізу, вперше проведеного на 

Сахновщинській площі південно-східної частини приосьової зони ДДЗ 

(Краснопавлівське підняття), аналізу амплітудних аномалій сейсмічного поля і 

розрахованих карт сейсмофацій виявлено і описано прогнозні палеорусла у 

відкладах середнього і верхнього карбону. 

 Практичне значення отриманих результатів. Проведені дослідження 

показали високу ефективність сейсмофаціального аналізу для картування 

неантиклінальних об’єктів у карбоні різних зон ДДЗ та Північних окраїн Донбасу. 

Уточнено та деталізовано геологічну будову досліджених ділянок, виділено 

прогнозні піщані тіла (русла рік, бар) та карбонатні масиви - потенційні літологічні 

пастки ВВ. Описано їх морфологію, встановлено розміри, визначено глибини 

залягання. Результати досліджень використано для надання рекомендацій щодо 

буріння пошукових свердловин. 

 Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні і практичні результати 

сейсмофаціального аналізу, що виносяться на захист, отримані автором самостійно. 

Безпосередньо здобувачем для ділянок досліджень, розташованих в центральній 

частині Північного борту ДДЗ (Мягківська площа), Північних окраїнах Донбасу 

(Суходільська площа) і центральній частині південної прибортової зони ДДЗ 

(Ливенська площа), зібрано і проаналізовано геолого-геофізичну інформацію, 

проведено інтерпретацію сейсмічних матеріалів із залученням результатів 

інтерпретації ГДС та досліджень керну, побудовано цифрові об’ємні структурно-

тектонічні моделі. Для цих ділянок, а також Краснопавлівського підняття 

(Сахновщинська площа) здобувачем вибрано цільові інтервали для проведення 

сейсмофаціального аналізу. Для Мягківської і Суходільської площ та 

Краснопавлівського підняття разраховано та проаналізовано погоризонтні зрізи і 

карти сейсмофацій; для Ливенської площі розраховано куб сейсмофацій. Отримані 
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сейсмофації ототожнено з геологічними фаціями; за їх зональністю виділено 

карбонані масиви на Ливенській та Суходільській площах. На погоризонтних зрізах 

сейсмічних кубів виявлено локальні амплітудні аномалії, які відповідають 

прогнозним палеоруслам на Сахновщинській та Мягківській площах, а також 

прогнозному баровому тілу на Мягківській площі. Описано морфологію вказаних 

локальних літологічних об'єктів, визначено їх розміри, глибини залягання, 

приуроченість до стратиграфічних підрозділів. Реконструйовано особливості їх 

формування, пов’язані з етапами геологічної історії ДДЗ в ранньому, середньому і 

пізньому карбоні; визначено перспективи прогнозування подібних об’єктів в 

карбоні різних зон ДДЗ та Північних окраїн Донбасу. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень, що 

захищаються, доповідались на наукових конференціях: Современные методы 

сейсморазведки при поисках месторождений нефти и газа в условиях 

сложнопостроенных структур "Сейсмо-2012", Крим, 2012 р.; ІІІ міжнародна 

науково-практична конференція "Нафтогазова геофізика - нетрадиційні ресурси", 

Івано-Франківськ, 20-24 травня 2013 р.; Міжнародна конференція "Стратиграфия 

осадочных образований верхнего протерозоя и фанерозоя", Київ, 23-26 вересня 2013 

р.; V Міжнародна наукова конференція "Геофізичні технології прогнозування та 

моніторингу геологічного середовища", Львів, 1-4 жовтня 2013; ІХ Всеукраїнська 

наукова конференція "Проблеми геології фанерозою України", Львів, 10-12 жовтня 

2018 р. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць (шість з них 

одноосібні), з них 8 статей у фахових наукових журналах, у тому числі 1 публікація 

в закордонному виданні та 3 публікації у вітчизняних виданнях, які входять до 

міжнародних баз даних, тези доповідей в матеріалах 4-х наукових конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, шести 

розділів, висновків, списку використаних джерел (112 найменувань), вміщує 41 

рисунок, загальний обсяг роботи складає 135 сторінок.   

Дисертація виконана під науковим керівництвом доктора геологічних наук, 

професора Огаря Віктора Володимировича, якому здобувач висловлює глибоку 

подяку за постановку задачі, постійну увагу, допомогу, корисні поради і всебічну 

підтримку. 

Автор висловлює щиру подяку за допомогу керівництву та співробітникам 

кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, керівництву і співробітникам компанії ТОВ 

"Вікоіл ЛТД" за плідну співпрацю і підтримку, колегам з УкрНДІГаз за допомогу, 

консультації і надання фактичних матеріалів, необхідних для виконання роботи, 

колегам з УкрДГРІ. Також автор вдячний співробітникам споріднених підприємств 

та організацій, які брали участь в обговоренні отриманих результатів та сприяли їх 

подальшому впровадженню.    

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ  

В першому розділі «Розвиток уявлень про поширення неструктурних 

пасток вуглеводнів в кам'яновугільних відкладах ДДП» висвітлено історію 



 7 

вивчення літолого-фаціальної характеристики і перспектив нафтогазоносності 

карбону ДДП та пошуку неантиклінальних пасток ВВ українськими і радянськими 

геологами та геофізиками (Е.В.Абражевич, Д.Є.Айзенверг, В.О.Бабадагли, 

А.О.Білик, Г.І.Вакарчук, С.Г.Вакарчук, О.В.Вандер, М.М.Верповський, 

Л.Г.Винниченко, І.В.Височанський, З.Я.Войцицький, В.К. Гавриш, М.І.Євдощук, 

М.М.Здоровенко, В.А.Іванишин, І.В.Карпенко, В.Д.Косаченко, М.Д.Красножон, В.Т. 

Кривошеєв, Я.Г.Лазарук, А.В.Лизанець, В.М.Лисинчук, О.Ю.Лукін, М.І.Мачужак, 

Г.І.Овсєєнко, В.В.Огар, В.М.Полохов, Т.М.Пригаріна, А.В.Полівцев, О.В.Самарська, 

Г.Б.Сергій та ін.). 

На Північному борту ДДЗ перспективи пошуку літологічних і тектонічно 

екранованих пасток в осадовому чохлі пов'язувались з верхньовізейськими і 

серпуховськими конусами виносу, алювіальними і баровими пісковиками (Кабишев 

Б.П., Пригаріна Т.М., Зуй О.М., 2002; Геологічні передумови..., 2007 та ін.).  

До середини 70-х років минулого століття промислова нафтогазоносність 

Північних окраїн Донбасу пов'язувалась з пластовими склепінними пастками 

прирозломних брахіантиклінальних складок Красноріцької зони антиклінальних 

структур. Після відкриття в 1976 році Муратівського газового родовища, де 

промислові припливи були отримані з масивів рифогенних вапняків серпуховського 

ярусу, в цьому регіоні відкрився новий напрямок пошукових робіт на нафту і газ, 

спрямований на картування і опошуковування літологічних пасток ВВ. За даними 

буріння, а в подальшому - за даними сейсморозвідки була обґрунтована 

перспективність верхньосерпуховських органогенних споруд (Савицький В.І., 

Харитоненко В.С., 2001; Бухтатий В.М., 2015). 

 В південній прибортовій зоні ДДЗ резервуари ВВ, пов'язані з органогенними 

вапняками, вивчались багатьма дослідниками. За результатами буріння і 

сейсморозвідки досліджувались зональність, морфогенетичні типи, петрофізичні 

властивості порід, що складають турнейсько-нижньовізейські карбонатні масиви на 

Новомиколаївській, Мачуській та інших площах (Мачуліна С.О., Лозова Л.А., 

Квітченко Т. М., 1992; Вакарчук С.Г., 2003). В південній прибортовій зоні ДДЗ була 

виділена прогнозна бар'єрно-рифова зона в турнейсько-нижньовізейському 

рифогенно-карбонатному комплексі (Лукин А., Бенько В., Гладун В. и др., 2005).  

В розділі згадані методики і прийоми виявлення і картування літологічних 

пасток: методика літогеофізичного розчленування розрізів, 

сейсмопалеогеоморфологічного (СПГМ) аналізу (Карпенко І., Радул Р., 2011), 

регіональні сейсмостратиграфічні дослідження (Кившик Н.К., Стовба С.Н., 

Турчиненко Н.Т., 1993), використання амплітудно-частотних аномалій хвильового 

сейсмічного поля (Герасимович Р. В., Макаров Д. Ю., 2000), сейсмопераметричне 

прогнозування пасток ВВ (Овсєєнко Г.І., Вандер О.В., 2003), сейсмофаціальний 

аналіз (Несіна Н.І., Пархоменко Т.В., 2011) тощо.  

В другому розділі «Геологічна будова ділянок застосування 

сейсмофаціального аналізу» описано стратиграфію, тектоніку та деякі аспекти 

нафтогазоносносності цих ділянок, розташованих у різних зонах ДДП.  

Відклади карбону центральної частини Північного борту ДДЗ  представлені 

трьома відділами. Найдавніші відклади візейського ярусу складають теригенно-
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карбонатну товщу. Серпуховські відклади тут складені літологічно витриманим 

теригенним комплексом.  

Середньокам’яновугільний літолого-стратиграфічний комплекс представлений 

башкирським і московським ярусами. За літолого-фаціальним складом башкирський 

ярус поділяється на дві товщі: нижню карбонатно-глинисту (карбонатна "плита") та 

верхню - теригенно-глинисту із прошарками вапняків. Розріз московського ярусу 

складений чергуванням пісковиків дрібно-середньозернистих зі щільними 

аргілітами та малопотужними прошарками вапняків. Пісковики мають хороші 

колекторські властивості (Тиндюк О.В., 2011).  

Верхньокам’яновугільні відклади представлені сірокольоровою товщею 

перешарованих аргілітів, алевролітів, пісковиків та малопотужних вапняків.  

Вздовж протяжної субширотної системи згідних і незгідних скидів сформовані 

низки антиклінальних структур.  

За характером та інтенсивністю прояву тектонічної активності цю частину 

Північного борту розділяють на три зони: Мобільну, Відносно мобільну і Стабільну, 

а також проміжну - Губарівсько-Харківсько-Печенізьку шовну зону (Лукин А.Е., 

Цѐха О.Г., Гейко Т.С. и др., 2012).  

Відносно мобільна зона характеризується густою сіткою розривних порушень, 

серед яких переважають згідні конседиментаційні і постседиментаційні скиди 

північно-східного і північно-західного простягання. В цій тектонічній зоні  

розташована Мягківська площа. Тут переважають скиди субширотного простягання, 

а сама Мягківська структура по відкладах московського ярусу середнього карбону 

картується у вигляді структурно-тектонічного блоку, екранованого з північного 

заходу та північного сходу двома згідними скидами  (Омельченко А.В., 2012).  

В Північних окраїнах Донбасу на еродованій поверхні кристалічного 

фундаменту зі значною стратиграфічною незгідністю залягають породи 

кам’яновугільної системи, представленої нижнім і середнім відділами та частиною 

світи С3
1
 верхнього карбону. Нижній відділ карбону представлений турнейським, 

візейським і серпуховським ярусами. Турнейський ярус складений, переважно, 

карбонатними відкладами, зрідка прошарками аргілітів, алевролітів та пісковиків. У 

складі візейського ярусу переважають карбонатні відклади.  

У складі серпуховського ярусу виділяють дві світи – С1
3
 і С1

4
. Низи світи С1

4
 

складені органогенними вапняками, товщина яких сягає 25 м, та прошарками 

ангідритів. Вище розріз складений аргілітами та алевролітами. В лежачому крилі 

Північнодонецького насуву на Надєждинській і Будьонівській площах бурінням 

охарактеризовані зарифові лагунні ангідрити світи С1
4
. 

Середній карбон представлений башкирським і московським ярусами. За 

літолого-фаціальним складом породи башкирського ярусу поділяються на дві 

частини. Нижня частина складається з ритмічного перешарування пластів аргілітів 

та алевролітів з вапняками і пісковиками, у верхній зростає кількість і товщини 

пісковиків. Московський ярус складений чергуванням алевролітів та пісковиків, 

вугільними пластами промислового значення.  

У верхньому карбоні переважають глинисті утворення з рідкісними 

прошарками пісковиків (Шановський В.М., 2011). 
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Субширотні і субмеридіональні скиди простежуються в плані на великі 

відстані. Визначальним для цієї зони є розвиток системи регіональних насувів, 

регіональних тектонічних порушень зони Красноріцького скиду і підкидів. 

В цьому регіоні поширені антиклінальні структури платформного типу, 

розвинуті на Старобільсько-Міллерівській монокліналі (Мигринська, Львівська та 

ін.), прирозломні структури Красноріцького типу (Марківська, Кружилівська, та ін.), 

структури піднасувної зони Північнодонецького насуву (Будьонівська, 

Надеждинська, Пархоменська та ін.), а також антиклінальні структури на південно-

східному продовженні Північного борту ДДЗ (Макіївська, Ольгівська та ін.).  

Будова осадового чохла на південь від Красноріцького скиду (Кримсько-

Трьохізбенська ділянка) нагадує будову Юліївсько-Скворцівської зони Північного 

борту ДДЗ (Мобільна зона) (Стовба С.М., 2003), тому, на думку автора, зону, 

розташовану північніше, можна вважати аналогом Відносно мобільної зони 

Північного борту ДДЗ. 

В геологічному розрізі центральної частини південної прибортової зони ДДЗ 

виділяються породи кристалічного фундаменту, на яких залягають осадові відклади 

палеозойського, мезозойського і кайнозойського віку. Тут у складі палеозою 

виділяють девонську та кам’яновугільну системи.  

Євланівсько-лівенський горизонт франського ярусу верхнього девону - нижня 

сольова товща - представлений галітом, іноді глинистим матеріалом. Товщини 

інтервалів солі збільшуються, зокрема, на Ливенській і Новомиколаївській площах. 

Нижньокам’яновугільні відклади виділяються у складі турнейського, 

візейського та серпуховського ярусів. Турнейські відклади складені товщею 

вапняків з прошарками аргілітів і мергелів (продуктивний горизонт Т-1). 

Візейський ярус представлений нижнім і верхнім відділами. До 

нижньовізейських відкладів приурочені поклади газу, виявлені св. №№ 1, 2 

Ливенської площі. В нижній частині (горизонт В-26) ці відклади представлені 

теригенними породами, а у верхній частині (продуктивнийгоризонт В-24-25) – 

біогенними карбонатами з прошарками аргілітів невеликої товщини. З біогенно-

карбонатними тріщинно-кавернозними колекторами ранньовізейського віку 

пов'язані численні нафтові і газові поклади Новомиколаївського (Мовчанівського), 

Гнатівського, Юріївського, Кременівського, Ливенського родовищ. 

Верхньовізейські відклади представлені пісковиками, вапняками, алевролітами, 

аргілітами, глинами. За даними ГДС в св. № 2-Ливенській виявлено газонасичений 

пласт в інтервалі ХІІа м.ф.г. (літологічна пачка В-22-23). 

Серпуховський ярус виділяється в об’ємі нижнього та верхнього під’ярусів. 

Нижньосерпуховські відклади на площі складені переважно аргілітами та глинами 

аргілітоподібними, які чергуються з алевролітами і з прошарками пісковиків, 

вапняків та кам’яного вугілля. Верхньосерпуховський під’ярус представлений 

глинистими породами з прошарками вапняків, алевролітів та пісковиків. З 

пісковиками пов’язані поклади ВВ горизонтів  С-8-9, С-6-7 верхнього серпухова. 

Середньокам’яновугільний відділ представлений глинистими породами з 

прошарками пісковиків та вапняків башкирського віку. Іноді трапляються потужні 

пісковики, до яких приурочені поклади горизонтів Б-12 – Б-8.  



 10 

Верхній карбон представлений піщано-глинистими відкладами. 

Границею Південного борту і грабена є південний крайовий розлом 

(Голубівсько-Михайлівський),  ускладнений поперечними розломами.  

В зоні крайового розлому закартовано низку прирозломних антиклінальних 

структур, які формують Михайлівсько-Голубівський вал. В межах валу виділяються 

Зачепилівська, Ливенська, Миколаївська, Новоселівська, Голубівська та інші 

антиклінальні складки. Для осадового чохла цієї частини ДДЗ характерна інтенсивна 

дислокованість, обумовлена процесами соляного тектоногенезу і різнонаправленими 

рухами блоків фундаменту.  

Ливенська структура, до якої приурочене однойменне ГКР, по нижньо- і 

верхньовізейському структурних планах є брахіантиклінальною складкою, 

ускладненою тектонічними порушеннями. На її формування впливали рухи блоків 

фундаменту і процеси соляного тектогенезу. В ранновізейський час на склепінні 

складки формувався карбонатний масив (Несіна Н.І., Пархоменко Т.В., 2011).  

В геологічній будові осадового чохла південно-східної частини приосьової 

зони ДДЗ беруть участь палеозойські та мезокайнозойські відклади. Палеозой 

представлений девонськими, кам’яновугільними і пермськими породами. 

У девоні переважають карбонатно-теригенні відклади з прошарками 

ефузивних, ефузивно-осадових і хемогенних (кам’яна сіль, ангідрит) порід, які  на 

Краснопавлівському піднятті складають соляний шток.  

Кам’яновугільні відклади представлені всіма трьома відділами. Найбільш 

давніми розкритими відкладами карбону є нижньосерпуховські, представлені 

переважно теригенними різновидами з прошарками вапняків. 

Середньокам'яновугільні утворення бурінням розкриті не в повному обсязі і 

складені аргілітами, алевролітами, пісковиками з прошарками карбонатів. У складі 

верхнього карбону переважають аргіліти з прошарками пісковиків, алевролітів і 

карбонатних порід.  

Пермські відклади об’єднані в картамиську світу нижнього відділу.  

Головними структурами осадового чохла є: Краснопавлівське підняття, 

прорване в склепінні однойменним соляним штоком; східна центрикліналь 

Григорівського прогину; фрагмент Октябрсько-Сахновщинської монокліналі. 

Формування Краснопавлівського штоку розпочиналось на перетині двох 

розломів – північно-східного і субширотного простягання. Активний ріст штоку 

відбувався у пізньому серпухові, наприкінці московського віку і продовжувався до 

початку палеогену (Маркова Г.Г., Коробейнікова Н.І., 2016). 

Третій розділ «Сучасні уявлення про фаціальні умови та особливості 

формування локальних акумулятивних тіл (об'єктів неантиклінального типу)». 
Об'єктами неантиклінального типу в дисертації названі відносно невеликі за 

розміром локальні літологічні тіла (локальні акумулятивні форми), які виникли 

внаслідок акумуляції теригенних відкладів в континентальних і прибережно-

морських умовах (руслові і барові об'єкти), а також карбонатних відкладів в 

мілководно-морських шельфових умовах (органогенні карбонатні споруди).  

Протягом кам’яновугільного періоду території сучасних ДДЗ і Складчастого 

Донбасу та його окраїн розміщувались в єдиному басейні – ДДП. В розділі за 
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літературними даними та власними спостереженнями, надано загальну 

характеристику палеогеографічних умов седиментації в цьому басейні, в яких 

формувались відомі раніше та вперше виявлені автором характерні локальні 

геологічні тіла.  

На границі пізнього турне-раннього візе в області південної прибортової зони 

ДДЗ накопичувались карбонатні та піщані відклади. 

В ранньому візе центральна частина Північного борту, південна прибортова 

зона ДДЗ та Західні окраїни Донбасу являли собою мілководний морський басейн з 

нормальною солоністю і температурою води, не нижчою за 20-25
0
. На пологих 

антиклінальних схилах Північних окраїн Донбасу та в південній прибортовій зоні 

ДДЗ на підняттях формувались локальні карбонатні об'єкти органогенного 

походження (Геологическая история..., 1993; Лукин А.Е., Бенько В.М., Гладун В.В. 

и др., 2005; Несіна Н., Здоровенко М., 2012).  

Пізньовізейська трансгресія значно розширила область морської седиментації. 

Море займало приосьову зону Донбасу, південний схід ДДЗ та південну частину 

схилу Воронезького масиву (ВМ). Решта території ДДЗ зазнавала постійної зміни 

умов морської та алювіально-болотно-дельтово-лагунної седиментації (Лазарук Я.Г., 

2006). В центральній частині Південної прибортової зони ДДЗ відклади верхнього 

візе імовірно формувались в прибережно-морських умовах. На Північному борту 

ДДЗ в пізньовізейський-серпуховський час формувались піщані відклади, пов'язані з 

конусами виносу, баровими тілами, палеоруслами, які існували в мілководній 

прибережній частині морського басейну (Геологічні передумови ..., 2007).   

Нижньосерпуховські відклади в ДДЗ формувались в регресивну фазу 

пізньовізейсько-ранньосерпуховського етапу осадконакопичення.  

Перша половина пізньосерпуховського часу ознаменувалась новою значною 

морською трансгресією. ДДП в цей час був стійким і обширним басейном 

седиментації (Геологическая история…, 1993). Практично на всій території 

Північно-східної частини ДДП склались сприятливі для формування рифогенно-

карбонатних масивів палеотектонічні, палеогеографічні та біоседиментаційні умови. 

Такі масиви виникали в умовах мілководно-морського шельфу на припіднятих 

ділянках морського дна: тектонічних блоках фундаменту і флексурах (Мигринська 

площа), на піднятих блоках, утворених згідними (Муратівська площа) та незгідними 

(Краснодеркульська, Надєждинська, Будьонівська структури) скидами. В південно-

східній частині Північного борту ДДЗ формувались біогерми невеликої товщини 

(Макіївське родовище) (Хабанець І.А., Тяпкіна О.М., 2015; Несіна Н., 2016; 

Бухтатий В.М., 2015).  

В ранньобашкирський час в ДДП морські умови переважали над 

континентальними. Найбільшого поширення вони досягли в ДДЗ та на південному 

схилі ВМ, де формувались біостроми і біогерми (Геологическая история…, 1993; 

Савицький В.І., 2001). 

У пізньому башкирі в ДДЗ формувались пісковики прибережно-морського, 

барового і руслового походження. В південно-східній частині приосьової зони ДДЗ 

на піднятях, пов'язаних з солянокупольною тектонікою, імовірно існували невеликі 

річкові системи звивистої форми (Несіна Н.І., Маркова Г.Г., 2016). 
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На південному схилі ВМ у пізньобашкирський час панували мілководноморські 

умови, в яких формувалась товща біогенних і біогенно-уламкових вапняків. 

З початком московського віку басейн продовжував міліти і скорочуватись за 

розміром. На моноклінальному схилі центральної частини Північного борту і на 

підняттях приосьової частини ДДЗ імовірно існували річкові системи. Так, на 

Мягківській площі та на схилах Краснопавлівського підняття за результатами 

сейсмофаціального аналізу закартовані прогнозні палеорусла (Nesina N.I., 2014; 

Несіна Н.І., Маркова Г.Г., 2016). 

В пізньому карбоні роль континентальних обстановок зростала. Внаслідок 

активізації росту солянокупольних структур імовірно формувались звивисті річкові 

русла (Несіна Н.І., Маркова Г.Г., 2016). 

В четвертому розділі «Методика дослідження» описано методику 

сейсмофаціального аналізу та етапи комплексної інтерпретації геолого-геофізичних 

матеріалів. 

Сейсмофація є одним з найважливіших понять сейсмостратиграфії, основні 

принципи якої були викладені в працях Ч. Пейтона, Р. Шериффа та ін. 

(Сейсмическая стратиграфия, 1982).  Сейсмофаціальний аналіз полягає в описі і 

геологічній інтерпретації параметрів сейсмічних відбиттів, зокрема їх конфігурації, 

неперервності, амплітуди, частотного спектру та інтервальних швидкостей 

(Нежданов А.А., 2000). Метою сейсмофаціального аналізу є реконструкція 

фаціальних умов седиментації і прогноз літофацій за даними сейсморозвідки. Між 

певним типом малюнка хвильового поля і літологічним складом порід прямої 

кореляції не існує, тому для прогнозу використовується аналіз зміни характеристик 

сейсмічних відбиттів в комплексі з даними ГДС, описом керну, результатами 

випробування свердловин. У разі відсутності свердловин використовується загальна 

геологічна інформація про район дослідження. 
У проведених дослідженнях вхідними даними для комплексної інтерпретації 

геолого-геофізичних матеріалів слугували: часові мігровані куби сейсмічних даних 

(сейсмічні куби), результати кореляції розрізів свердловин, графіки залежності час-

глибина за даними сейсмокаротажу, результати ГДС, описи інтервалів 

випробування та результати вивчення керну, інша інформація про геологічну будову 

ділянок робіт. 

В результаті структурної інтерпретації сейсмічних даних, зокрема, були 

побудовані об'ємні структурно-тектонічні моделі. Також здійснювались процедури 

палеовирівнювань на конкретні сейсмічні горизонти, що дозволило наблизитись до 

встановлення палеогеоморфологічних умов формування локальних геологічних тіл. 

Сейсмофаціальний аналіз проводився в програмному продукті Stratimagic 

компанії Paradigm Geophysical. Для цього були застосовані три групи процедур: 

автоматична класифікація ділянок сейсмічних трас за їх формою, аналіз 

погоризонтних зрізів та об'ємна класифікація. Класифікація ділянок трас за їх 

формою проведена з використанням технології нейронних мереж (Neural Network 

Technology - NNT), що дозволило визначати, аналізувати та інтерполювати детальні 

характеристики локальних літологічних тіл, потенційних колекторів ВВ, які не 

виявляються іншими способами. Ця процедура була застосована на Мягківській, 
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Суходільській і Сахновщинській площах. Розрахунок погоризонтних зрізів був 

проведений на Мягківській і Сахновщинській площах. Кінцевим результатом 

сейсмофаціального аналізу на цих площах стали погоризонтні зрізи та карти 

сейсмофацій. Аналіз погоризонтних зрізів на Мягківській і Сахновщинській площах 

дозволив відслідкувати амплітудні аномалії (сейсмічні образи), які за результатами 

комплексної геологічної інтерпретації ототожнені з різноманітними локальними 

акумулятивними об'єктами.  

Для вивчення неоднорідності сейсмічних даних в сейсмічному кубі і аналізу 

сейсмічних атрибутів на різних відліках часу по вертикалі було застосовано метод 

об'ємної класифікації. В результаті отримано куб сейсмофацій для інтервалу, який 

відповідає товщі нижнього візе Ливенської площі.  

У п’ятому розділі «Результати сейсмофаціального аналізу» описано детально 

вивчені із застосуванням сейсмофаціального аналізу ділянки ДДЗ та Північних 

окраїнах Донбасу.  

Мягківська площа, розташована на пологому моноклінальному схилі 

центральної частини Північного борту ДДЗ. Картування прогнозних піщаних тіл 

проводилось за даними сейсморозвідки 3D і даними ГДС в інтервалі, що відповідає 

верхній частині московського ярусу середнього карбону (світи С3
1
 - С2

7
; продуктивні 

горизонти М-1-3). Для інтерпретації було залучено матеріали буріння свердловин № 

1-Кадницька та № 1-Воскресенівська. Вони розкрили верхню частину московського 

ярусу (світа С3
1
), що складена перешаруванням тонких пластів пісковиків, 

алевролітів, аргілітів, глин, можливо вугілля. 

Завдяки послідовному аналізу погоризонтних зрізів сейсмічного куба були 

виявлені амплітудні аномалії (сейсмічні образи), які ототожнено з прогнозними 

локальними піщаними тілами алювіального та морського походження. Так, в 

інтервалі, що відповідає продуктивному горизонту М-1, оконтурено одну з таких 

аномалій, яка за своєю формою нагадує русло меандруючої ріки. Прогнозоване 

палеорусло має довжину до 15 км і дуже звивисту форму, а також обширні петлі 

меандр. В сейсмічному кубі інтервал, в якому воно простежене на погоризонтних 

зрізах, становить близько 45 мс, що може свідчити про тривалий період існування 

прогнозного палеопотоку, спрямованого на південний захід, в бік западини. 

Іншу аномалію схожої конфігурації виявлено на погоризонтних зрізах куба 

сейсмічних амплітуд в інтервалі біля 60 мс, що відповідає глибше розміщеним 

продуктивним горизонтам М-2-3. Цю аномалію також інтерпретовано як прогнозне 

палеорусло. Воно має довжину близько 10 км і орієнтоване в тому ж напрямку, що і 

попереднє. В плані обидва прогнозні об’єкти зближені один з одним, що вказує на 

можливу їх обумовленість послідовними етапами діяльності однієї палеоріки, яка 

існувала наприкінці московського віку (рис. 5.1). 

Третій об’єкт виявлено на погоризонтних зрізах та розрахованій карті 

сейсмофацій для інтервалу продуктивних горизонтів М-4-5. Оконтурена аномальна 

ділянка овальної форми інтерпретована як об'єкт імовірно барового походження. 

Газоносність подібного піщаного тіла цього стратиграфічного інтервалу доведена на 

розташованій поблизу Недільній площі. 



 14 

Отже, у московських відкладах Мягківської площі зафіксовано можливу зміну 

умов седиментації від узбережно-морських (горизонти М-4-5) до 

субконтинентальних (горизонти М-2-3 та М-1). Відповідно прогнозується розвиток 

локальних піщаних тіл узбережно-морського та алювіального генезису. 

 

 
 

 Рис 5.1. Мягківська площа. Контури прогнозних палеорусел у відкладах 

горизонту М-1 (білий колір) та горизонту М-2-3 (чорний колір) (Nesina N.I., 2014) 

 

Суходільська площа, до якої належать Будьонівська, Надєждинська і 

Пархоменська структури, розташована в лежачому крилі Північнодонецького 

насуву (Північні окраїни Донбасу), де раніше була виявлена субширотна зона 

розвитку рифогенних масивів верхньосерпуховської світи С1
4
 (Бабадаглы А.В., 1982; 

Лукин А.Е., Палий Л.М., Демьянчук В.Г. и др., 1979; Самарская Е.В., Кельбас Б.И., 

Ершова Т.В. и др., 1983). 

Свердловинами, пробуреними на Будьонівській (№ 1) і Надєждинській (№ 1) 

структурах, в нижній частині верхньосерпуховського під’ярусу розкриті 

тридцятиметрові пачки ангідритів. Розріз світи C1
4
 у свердловині № 1-Пархоменська 

представлений піщано-глинистими породами імовірно морської авандельтової фації. 

Обраний для розрахунку сейсмофацій часовий інтервал відповідає нижній 

частині світи С1
4
. Було застосовано класифікацію ділянок трас за їх формою з 

використанням NNT по 5-ти класах. 

На отриманій карті сейсмофацій розрізняються ділянки, які відповідають зонам 

поширення порід ранньотрансгресивного комплексу світи С1
4
: лагунним ангідритам 

(1), зоні піщано-глинистих порід морської авандельтової формації (2), цоколю і 

нижній частині прогнозного рифового масиву (3), зоні глинистої товщі з 

прошарками алевролітів, рідше пісковиків – аналогічній нижній частині розрізу 

світи С1
4
 на Кружилівському родовищі (4), переважно глинистій відносно 

глибоководній товщі (5). Така інтерпретація узгоджується з результатами 

проведеного тут пошукового буріння (рис. 5.2). 

За результатами сейсмофаціального аналізу в комплексі з іншими наявними 

геолого-геофізичними даними складена узагальнена схема поширення біогермів 
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пізньосерпуховського віку на Північних окраїнах Донбасу та у північно-східній 

частині Північного борту ДДЗ. 

 

 
 

Рис. 5.2. Суходільська площа. Карта сейсмофацій в нижньому інтервалі світи 

С1
4 
(1) з набором модельних трас (2)  і прогнозним контуром карбонатного масиву за 

результатами структурних побудов (Несіна Н., 2016) 

 

Ливенська площа розташована в південній прибортовій зоні ДДЗ і частково 

охоплює південний борт западини. Сейсмофаціальний аналіз в межах Ливенського 

родовища проведено в інтервалі карбонатної частини розрізу, що відповідає 

продуктивним горизонтам В-24-25 (C1v1), нафтогазоносним за даними буріння 

свердловин №№ 1 і 2. При розрахунку сейсмофацій застосовано метод об’ємної 

класифікації по 6-ти класах і отримано куб сейсмофацій в заданому інтервалі.  

У склепінні Ливенської структури виявлено чітко виражені в полі сейсмічного 

запису малоамплітудні, ізометричні, невеликі за розмірами (0,25-0,5 км) локальні 

підняття, закартовані в центральній частині нижньовізейського карбонатного 

масиву, розкритого бурінням і охарактеризованого керном. Карбонатні породи 

складені органогенними біоморфно-детритусовими вапняками. Виявлений 

карбонатний масив можна вважати внутрішньошельфовим біогермом, оточеним 

глинистими породами на півдні та органогенно-уламковими - на півночі. Це 

підтверджено вивченням керну зі свердловин № 3 і № 7. На карті сейсмофіцій, 

розрахованій для верхньої частини нижньовізейської товщі, очевидною є 

зональність, яка відповідає фаціям ядерної частини карбонатного масиву, глинистим 

та органогенно-уламковим породам (рис. 5.3). 
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Ливенський карбонатний масив, оконтурений за результатами 

сейсмофаціального аналізу, доповнює схему поширення внутрішньошельфових 

біогермів в південній прибортовій зоні ДДЗ (Лукин А., Бенько В., Гладун В. и др., 

2005). 

 
  

Рис. 5.3. Ливенська площа. Карта сейсмофацій у верхній частині 

нижньовізейської карбонатної товщі (Несіна Н.І., Пархоменко Т.В., 2011) 

 

Сахновщинська площа розташована в південно-східній частині приосьової 

зони ДДЗ. Для сейсмофаціального аналізу були вибрані інтервали часового 

мігрованого куба 3D, які відповідають горизонтам верхньої частини башкирського і 

московського ярусів та нижній частині верхнього карбону. Тут були застосовані 

автоматична класифікація ділянок трас за їх формою та класифікація погоризонтних 

зрізів.  

На картах сейсмофацій, які були розраховані для інтервалів середнього 

(горизонти М-1 та Б-7) і верхнього карбону, були виділені прогнозні літологічні 

об’єкти імовірно алювіального генезису (палеорусла). На погоризонтних зрізах в 

цих інтервалах зафіксовані локальні амплітудні аномалії, конфігурація яких 

збігається з конфігурацією на картах сейсмофацій. Перспективність відкладів, 

пов’язаних з виявленими прогнозними об'єктами підтверджена на розташованих 

неподалік Західно-Хрестищинській, Західно-Ведмедівській, Миролюбівській 

площах, де, зокрема, у товщі верхнього карбону (верхня частина авіловської світи) 

пісковики алювіального генезису виявились газонасиченими (Шакин В.А., 1977). 

Піщані коси і навколоруслові вали можуть бути складені пісковиками з хорошими 

колекторськими властивостями (Стратиграфические ловушки..., 1977). 
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На рис. 5.4 наведені погоризонтний зріз і карта сейсмофацій, які були 

розраховані для інтервалу нижньої частини верхнього карбону.  

При послідовному аналізі погоризонтних зрізів, розрахованих у часовому 

інтервалі горизонту М-2, проілюстровано етапи розвитку прогнозного палеорусла, 

яке формувалось протягом тривалого часу.  

Отже, результати сейсмофаціального аналізу дозволили не тільки уточнити 

будову досліджених сейсморозвідкою ділянок, а і виявити в їх межах невідомі 

раніше локальні карбонатні та піщані тіла, що збільшує перспективи 

нафтогазоносності різних тектонічних зон ДДП. В цілому, наведені результати  

ілюструють ефективність застосування сейсмофаціального аналізу для картування 

прогнозних локальних літологічних тіл в кам’яновугільних відкладах різних 

тектонічних зон ДДП. 

 

 
 

  

Рис. 5.4. Сахновщинська площа. Прогнозне палеорусло в інтервалі нижньої частини 

верхнього карбону: погоризонтний зріз (а), карта сейсмофацій. Стрілки вказують на 

контури прогнозних палеорусел. 

 

Картування таких об’єктів, пов’язаних з руслами, барами, органогенними 

тілами та іншими формами в комплексі з вивченням фаціальних особливостей 

розрізу, доповнило прогнозування геологічного розрізу важливою генетичною 

складовою.  

В шостому розділі «Закономірності поширення літологічних об’єктів у 

карбоні ДДП та перспективи їх виявлення за сейсмофаціальними 

дослідженнями» узагальнено наявні матеріали, що стосуються характеристики 

найсприятливіших для формування локальних літологічних тіл палеогеографічних 

умов. Виявлені закономірності поширення характерних локальних літологічних тіл 

у просторі і часі найперше стосуються певних тектонічних зон ДДП, хоча в 

подальшому можуть поширюватись і на інші зони.  

За даними ряду дослідників (Лукін О.Є., Вакарчук С.Г., Мачуліна С.О. та ін.) у 

ранньому візе на території Південної прибортової зони ДДЗ склалися сприятливі 

палеогеографічні умови для формування карбонатних органогенних споруд різного 

типу, що підтверджено дослідженнями автора. В цей час рельєф морського дна 

характеризувався наявністю відносно мілководних та відносно глибоководних зон в 
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шельфовій зоні, що сприяло розвитку внутрішньошельфових біогермів. Одна з зон 

їх поширення виявлена на Ливенській структурі. Водночас, на межі шельфу, що 

охоплював Південну прибортову зону, і депресійної зони, яка розміщувалась у 

приосьовій зоні, могли виникати пояси прогнозованих органогенних споруд (Лукин 

А., Бенько В., Гладун В. и др., 2005; Несіна Н.І., Здоровенко М.М. та ін., 2012).  

 Виходячи з цього, подальше вивчення ранньовізейських відкладів південної 

прибортової зони повинно базуватись на детальному аналізі результатів буріння, 

тектоніки із застосуванням палеореконструкцій, сейсмофаціального аналізу на 

основі нових або переоброблених сейсмічних матеріалів, що дозволить закартувати 

прогнозні області поширення нових карбонатних масивів. 

Сприятливим для формування органогенних карбонатних споруд був також 

серпуховський вік. Область шельфового (мілководно-морського) 

карбонатонакопичення в цей час простягалась, починаючи з південного крила 

Воронезької антеклізи у південному (до Північних окраїн Донбасу) та західному (до 

зони зчленування з Північним бортом ДДЗ) напрямках. Тут давно відомі 

органогенні споруди верхнього серпухова (Абражевич Є.В., Бабадагли А.В., Лукін 

О.Є., Савицький В.І., Самарська Є.В. та ін.), які розміщуються у вигляді смуг, 

паралельних зоні Красноріцьких скидів. Частина цих споруд вміщує родовища ВВ 

(Муратівське, Львівське, Путилінське, Чабанівське та ін.). Карбонатна седиментація 

в цих районах продовжувалось і в башкирському віці. В цілому підньосерпуховсько-

башкирське біогермоутворення відбувалось на трансгресивних фазах розвитку 

басейну і охоплювало Старобільсько-Міллерівську монокліналь (аналог Відносно 

мобільної зони Північного борту ДДЗ) і зону Красноріцьких скидів (аналог 

Мобільної зони Північного борту ДДЗ).  

Проведеними дослідженнями показано, що при детальному структурно-

тектонічному вивченні території застосування сейсмофаціального аналізу із 

залученням результатів буріння можливо виявити нові об'єкти, пов'язані з 

органогенними спорудами пізньосерпуховського-башкирського віку, що може бути 

перспективним не лише для південного схилу ВМ, а і для південно-східної частини 

Північного борту ДДЗ (Несіна Н., 2016). 

У пізньобашкирсько-московський час басейн характеризувався різким 

переважанням теригенної седиментації. Результати проведеного сейсмофаціального 

аналізу свідчать про те, що прогнозні локальні акумулятивні тіла алювіального типу 

при подальших дослідженнях можуть виявлятись у південно-східній частині ДДЗ - 

на схилах піднять, сформованих соляними штоками.  

Наприкінці московського віку континентальні обстановки осадконакопичення 

переважали над морськими на всій території ДДП. Закартовані прогнозні алювіальні 

об'єкти у межах Мягківської і Сахновщинської площ, відкривають широкі 

перспективи для прогнозування подібних об’єктів у межах Відносно мобільної зони 

центральної частини Північного борту та на схилах антиклінальних структур, 

сформованих соляними штоками в південно-східній та центральній частині 

приосьової зони ДДЗ. В межах Відносно мобільної зони можливо виявлення 

піщаних тіл барового генезису (Nesina N.I., 2014; Несіна Н.І., Маркова Г.Г., 2016). 
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У пізньому карбоні активізувався ріст багатьох соляних куполів, переважала 

континентальна седиментація. В центральній та південно-східній частинах 

приосьової зони ДДЗ на схилах піднять, пов'язаних з соляними куполами, за 

аналогією з Краснопавлівським підняттям, можна очікувати широкий розвиток 

алювіальних та інших піщаних тіл, що можуть бути закартовані в процесі 

подальших детальних досліджень із застосуванням сейсмофаціального аналізу. 

Вивченими об’єктами, звичайно, не вичерпується все їх можливе розмаїття на 

різних стратиграфічних рівнях карбону ДДП. Наприклад, можна очікувати значне 

поширення руслових, барових і озерних локальних акумулятивних об'єктів 

пізньотурнейсько-ранньовізейського віку та пізньовізейських руслових локальних 

літологічних тіл в північній прибортовій зоні ДДЗ. Їх картування так само є 

важливим напрямом подальших пошукових робіт. 

 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі висвітлено результати комплексної геологічної 

інтерпретації матеріалів сейсморозвідки із застосуванням сейсмофаціального 

аналізу, вперше проведеного автором на різних ділянках ДДП. Наведено детальний 

опис геологічної будови досліджуваних ділянок, описано методику 

сейсмофаціального аналізу, фаціальні умови формування локальних геологічних тіл 

та описано перспективи виявлення нових об’єктів.  

В Центральній частині Північного борту ДДЗ вперше закартовано прогнозні 

палеорусла пізньомосковського віку. Описано їх морфологію, розміри і особливості 

формування. В інтервалі, що відповідає нижньомосковським відкладам, вперше 

виявлено прогнозне барове тіло. Виявлено, що обидва прогнозні об'єкти 

розташовані у Відносно мобільній зоні Північного борту ДДЗ.  

Прогнозні руслові тіла пізньобашкирського, пізньомосковського і 

пізньокам'яновугільного віку за результатами сейсмофаціального аналізу автором 

вперше закартовані на схилах Краснопавлівського підняття, пов'язаного з 

одноіменним соляним штоком в південно-східній частині приосьової зони ДДЗ 

(Сахновщинська площа). Проілюстровано етапи розвитку прогнозного палеорусла 

горизонту М-2. 

За результатами сейсмофаціального аналізу автором вперше оконтурено 

нижньовізейський карбонатний масив, здійснено аналіз його вертикальної 

зональності і фаціальної диференціації в склепіневій частині Ливенської антикліналі 

центральної частини південної прибортової зони ДДЗ. Масив доповнює схеми 

внутрішньошельфових біогермів, виявлених раніше в південній прибортовій зоні 

ДДЗ. 

Рифогенний масив, сформований у пізньому серпухові на 

ранньотрансгресивному етапі розвитку території, автором вперше закартовано в 

лежачому крилі Північнодонецького насуву на Суходільській площі Північних 

окраїн Донбасу (Надєждинська і Будьонівська структури). Автором виявлено, що 

вигин масиву в південному напрямку обумовлений його формуванням на піднятих 

тектонічних блоках, утворених двома незгідними скидами. Застійна зона шельфу, 

або зарифова лагуна, розміщувалась північніше - на опущених тектонічних блоках. 
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За результатами сейсмофаціального аналізу автором вперше виділено ділянки, які 

відповідають зонам поширення відкладів ранньотрансресивного комплексу світи С1
4
 

в межах Суходільської площі. На цій основі автором уточнено палеогеографічну 

схему поширення біогермів пізньосерпуховського віку північно-східної частини 

ДДП.  

Отже, на сьогодні сейсморозвідка залишається одним з найважливіших методів 

геолого-розвідувальних робіт на нафту і газ. Постійно вдосконалюються 

сейсморозвідувальна апаратура, зростає якість реєстрації сейсмічних матеріалів, 

інтенсивно розвиваються системи їх обробки та інтерпретації. Наукові та практичні 

результати досліджень, викладені в дисертаційній роботі, є підтвердженням того, що 

проведення сейсмофаціального аналізу та комплексна геологічна інтерпретація 

сейсморозвідувальних даних із залученням даних буріння та ГДС значно розширює 

перспективи виявлення локальних літологічних об'єктів - потенційних пасток ВВ на 

різних стратиграфічних рівнях карбону ДДП. Результати застосування 

сейсмофаціального аналізу в різних регіонах світу (Австралія, Канада, Норвегія, 

Казахстан, Нігерія тощо) підтверджують його ефективність. 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України, Київ, 2019. 

Представлено результати сейсмофаціального аналізу, проведеного на різних 

ділянках ДДП, детальний опис геологічної будови, фаціальних обстановок, умов та 

закономірностей формування локальних акумулятивних об'єктів. 

В центральній частині Північного борту ДДЗ на погоризонтних зрізах 

сейсмічного куба закартовано амплітудні аномалії, ототожнені з прогнозними 

палеоруслами і прогнозним піщаним тілом барового походження в московських 

відкладах середнього карбону. 

На Суходільській площі Північних окраїн Донбасу отримано карту 

сейсмофацій, на якій вирізняються області прогнозного рифового масиву, зарифової 

лагуни, морської авандельтової та більш глибоководної формацій. За узагальненням 

отриманих результатів побудовано доповнену і деталізовану схему поширення 

пізньосерпуховських біогермів на Північних окраїнах Донбасу та в південно-східній 

частині Північного борту ДДЗ з літологічною характеристикою міжрифових зон. 

В склепінні Ливенської брахіантикліналі в центральній частині південної 

прибортової зони ДДЗ у відкладах нижньовізейського під'ярусу закартовано 

Ливенський внутрішньошельфовий карбонатний масив, отримано його умовний 

контур за картою сейсмофацій. Масив доповнює низку виявлених раніше в 

південній прибортовій зоні ДДЗ внутрішньошельфових біогермів. 

В південно-східній частині приосьової зони ДДЗ, в інтервалах, що відповідають 

товщі середнього і верхнього карбону, на схилах Краснопавлівського підняття 

виявлено ділянки поширення прогнозних палеорусел.  

Ключові слова: карбон, сейсмофаціальний аналіз, палеорусло, карбонатний 

масив, Дніпровсько-Донецька западина, погоризонтний зріз.  
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Представлены результаты сейсмофациального анализа, проведенного на 

различных участках ДДП, детально описано геологическое строение, фациальные 

обстановки, условия и закономерности формирования локальных аккумулятивных 

объектов. 

В центральной части Северного борта Днепровско-Донецкой впадины на 

погоризонтных срезах сейсмического куба обнаружены амплитудные аномалии, 

отождествленные с прогнозными палеоруслами и прогнозным песчаным телом 

барового генезиса в московских отложениях среднего карбона. 

На Суходольской площади Северных окраин Донбасса получена карта 
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сейсмофаций с участками прогнозного рифового массива, зарифовой лагуны, 

морской авандельтовой и более глубоководной формаций. Составлена дополненная 

и детализированную схема распространения позднесерпуховских биогермов на 

Северных окраинах Донбасса и в юго-восточной части Северного борта ДДВ. 

В своде Ливенской брахиантиклинали в центральной части южной прибортовой 

зоны ДДВ в отложениях нижневизейского подъяруса закартирован Ливенский 

карбонатный массив. 

В юго-восточной части приосевой зоны ДДВ в интервалах среднего и верхнего 

карбона на склонах Краснопавловского поднятия выявлены участки 

распространения прогнозных палеорусел.  

Ключевые слова: карбон, сейсмофациальный анализ, палеорусло, 

карбонатный массив, Днепровско-Донецкая впадина, погоризонтный срез. 

 

ABSTRACT 

 Nesina N. The reconstruction of formation conditions of local geological bodies 

in the Carboniferous of the Don-Dnieper Downwarp according to the results of 

seismic facies analysis (connected with petroleum potential) – Published as a 

manuscript. 

Thesis for the Candidate of the Geological Sciences degree, specialty 04.00.01 –

General and Regional Geology. – ESI "Institute of Geology", Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of education and science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

Results of seismic-facies analysis application in the different parts of the Don-

Dnieper Downwarp and detailed description of the geological and facial conditions of 

accumulative objects formation are presented in the thesis. 

The process of geological interpretation of seismic images and attributes enables the 

analysis of the configuration, spacing of the accumulative objects location, as well as 

making conclusions about their genesis and forecast of potential hydrocarbon traps 

locations. Besides that, the seismic sections study allows accurate characteristics of 

paleogeomorphological and tectonic conditions of the investigated area to be learned 

during the different periods of its geological history. 

Seismic facies are the seismic units, composed of groups of reflections, whose 

parameters differ from those of adjacent facies units. Seismic facies analysis is the 

description and interpretation of seismic reflection parameters, such as configuration, 

continuity, amplitude, and frequency, within the stratigraphic unit. Its purpose is to 

determine all variations of seismic parameters in order to determine lateral lithofacies 

changes. Reflection pattern geometries are the most useful for correlation with lithofacies 

interpreted from well logs, cores, and cuttings. 

According to the results of seismic-facies analysis, applied in the Myagkivska field of 

the Central Part of the North Board of  the Dnieper-Donets Basin (DDB), expected local 

accumulative objects were outlined.  

For seismic-facies analysis, the seismic cube slices along the seismic horizon (horizon 

slices) were used.  These slices characterize the amplitude variations within the small time 

interval (2 ms) that can be identified by the thin layer (up to 5 m). This approach indirectly 

increases resolution  of  seismic  prospecting  and  allows  the  usage of changing of 

http://wiki.aapg.org/Reflection_configuration_patterns
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http://wiki.seg.org/wiki/Dictionary:Frequency
http://wiki.aapg.org/Lateral
http://wiki.aapg.org/Lithofacies
http://wiki.aapg.org/Reflection_configuration_patterns
http://wiki.aapg.org/Quick-look_lithology_from_logs
http://wiki.aapg.org/Core_description
http://wiki.aapg.org/Mudlogging:_drill_cuttings_analysis
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seismic records field as lithological variations that are reflected in changes of acoustic 

hardness and amplitude anomalies appearing. Logical analysis of the horizon slices 

permits the mapping of amplitude anomalies, connected with the lithology changes. It 

gives the possibility to analyze and to trace their extension within the interval of 

geological interest. 

The results of horizon slices analysis allowed the tracking of prognosis paleo-

channels in the interval of the Upper Part of Moscovian Layer of the Middle 

Carboniferous, and allowed us to hypothesize about its long-term forming within the joint 

river system. Another expected local sand object was also reflected as amplitude 

anomalies on the horizon slices in the interval of the Lower Part of Moscovian Layer of 

the Middle Carboniferous.  

Based on the data of seismic-facies analysis, carried out in the Sukhodilska area of the 

North-Donetsk Fault zone, an enhanced seismic-facies map was created. It accurately 

localizes a predictable reef structure, lagoon, shallow-water and deep-water facial zones. 

 Interpretation of the data received and published previously provided identifying 

patterns of biogerms occurrences within the area under research and allowed for an 

updated map of the Late-Serpukhovian biogerms distribution in the Northern Donbas and 

South-Eastern part of the North Board of the DDB, as well as their lithological 

descriptions. On this map  the boundaries of different carbonate zones between reefs, 

paleo-geographic zones and the lagoon anhydrites contours are marked out according to 

the suggestions given in the literature sources.   

Volume classification procedure of seismic-facies analysis was applied in the 

Livenska field of the Central Part of the DDB Southern Near-Edge Zone. Based on the 

data of seismic-facies analysis the seismic-facies map was calculated and the area of the 

carbonate massif was outlined. The Livenskiy Lower Visean carbonate massif occurs in 

the central part of the Livenska anticline field. According to the bore core well data the 

massif consists of biomorphous-detritus limestone. Based on the results of seismic-facies 

analysis and well-log data vertical and horizontal zones were determined. These zones are 

typical for shelf bioconstructions. Seismic-facies analysis results allowed us to add the 

Livenskiy shelf carbonate massif to the system of Middle-Paleozoic reef-carbonate bodies 

of this area. 

Seismic-facies analysis was carried out in the South-East part of the DDB on the sides 

of an anticline fold formed during a Krasnopavlivskiy salt dome being created. Predictions 

were carried out using the procedures of seismic traces classification and horizon slices 

classification.   

Based on the analysis of the seismic-facies maps, vertical sections and horizon slices 

with amplitude anomalies, the areas of expected paleo-channels location in the intervals of 

the Middle and Upper Carboniferous were identified.  It was supposed that these paleo-

channels were formed under different conditions of sedimentation. These conditions were 

connected with global sea level variations and with local tectonic movements caused by 

salt-dome forming. 

The Keywords: Carboniferous, seismic-facies analysis, paleo-channels, carbonate 

massif, Dnieper-Donets Basin, horizon slices. 
 


