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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 
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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. 
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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), 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 
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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. 
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ВСТУП 

 

В сучасних геополітичних умовах для України особливої ваги набуває 

нарощування власної вуглеводневої сировинної бази. Враховуючи те, що 

собівартість власних вуглеводнів, навіть з невеликих за запасами родовищ, 

нижча, ніж імпортованих, а ступінь реалізації прогнозних ресурсів 

вуглеводневої сировини України за різними оцінками, варіює від 32 % до 38 %, 

то принаймні половина потенційних ресурсів залишається нерозвіданими. Отже 

цей напрям став для держави стратегічно важливим. 

Дніпровсько-Донецька западина (ДДЗ) є найбільшим 

нафтогазовидобувним регіоном України. Основні запаси вуглеводневої 

сировини у її межах зосереджені у відкладах нижнього карбону. І хоча ці 

відклади характеризуються високим ступенем вивченості і розвіданості 

початкових потенційних ресурсів, відкриття нових родовищ пов’язано з низкою 

труднощів. Це обумовлено тим, що фонд традиційних пошукових обєктів, 

представлених чітко вираженими антиклінальними структурами, практично 

вичерпаний. Тому більша частина прогнозних ресурсів пов’язується з новими 

напрямами пошуково-розвідувальних робіт, такими, як пошуки неструктурних 

пасток вуглеводнів (ВВ) у зонах літологічних вклинювань, стратиграфічних 

незгідностей, карбонатних відкладах, піщаних тілах різного генезису, а також з 

пошуком нетрадиційних ВВ. 

Актуальність теми. У нижньому карбоні південної прибортової зони 

Дніпровсько-Донецької западини відкрита значна кількість родовищ нафти і 

газу, локалізованих переважно в антиклінальних структурах. Виявлення нових 

покладів 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, 
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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. 

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

експериментальних та теоретичних досліджень, які стали базовими для 

дисертаційної роботи, пов’язані з науково-дослідними роботами, що 

виконувалися дисертантом у ЧВ УкрДГРІ та ДП «Науканафтогаз» НАК 

«Нафтогаз України» 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 

обгрунтування 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 
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карбонатних відкладах в межах території інтересу Національної акціонерної 

компанії «Нафтогаз України».  

Також автор брав участь у міжнародній програмі EUROPROBE/INTAS по 

вивченню Дніпровсько-Донецької западини та Донбасу. 

Мета і завдання дослідження. 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; 
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- 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. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано 

наступні методи: літологічний, літостратиграфічний, фаціального аналізу, 

палеонтологічний, палінологічний, петрографічний, палеогеографічних 

реконструкцій, структурно-тектонічний та геофізичні методи. Палінологічний 

метод використовувався як для визначення відносного геологічного віку за 

спорово-пилковими комплексами, так і для встановлення ступеня катагенезу 

органічної речовини (ОР) порід. 

Наукова новизна одержаних 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. 
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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 одержаних 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. 

Фактичний матеріал та особистий внесок здобувача. 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. 
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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. 

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 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 Всеросійській палінологічній конференції 

«Методические аспекты палинологии» (Москва, 2002 р.), 8-ій Міжнародній 

науково-практичній конференції “Нафта і газ України – 2004” (Судак, 2004 р.), 

ХІ 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-практичній конференції «Новітні проблеми 

геології» (Харків, 2015 р.), науково-практичній конференції «Новітні проблеми 

геології» (Харків, 2016 р.). 
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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, пʼяти 

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.  

Подяка. Автор щиро вдячний науковому керівнику, професору, доктору 

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

Цінні рекомендації та консультації 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. Всім вище переліченим спеціалістам велика подяка 

від автора. За доброзичливу допомогу та цінні поради автор також дякує 

докторам геологічних наук Іщенко І.І., Якушину Л.М., кандидатам геологічних 

наук Макогону В.В., Данишурці Н.А, а також окрема подяка Кичці О.А. 
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РОЗДІЛ 1. СТИСЛИЙ ОГЛЯД ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

В результаті багаторічних досліджень геологічна будова та 

нафтогазоносність Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) відносно добре 

вивчені. З’ясовані основні структурно-тектонічні особливості, умови 

седиментації, вивчені генетичні типи осадових утворень і палеонтологічні 

рештки, розроблена стратиграфія осадового заповнення в цілому та 

кам’яновугільної системи, зокрема. Зазначимо, що історія вивчення геологічної 

будови південної прибортової зони нерозривно пов’язана з історією 

геологічних досліджень ДДЗ в цілому. А вивчення стратиграфії, літології і 

фацій кам’яновугільного комплексу ДДЗ, у свою чергу, тісно пов’язане з 

дослідженнями Донецького басейну. В історії геолого-геофізичного вивчення 

ДДЗ автором виділяється декілька етапів. 

Перший етап (початковий). Перші роботи, які стосуються питань 

геології і нафтогазоносності ДДЗ відносяться до кінця 1920 – початку 1930-х 

років. Серед них найважливішими є праці про перспективи нафтогазоносності 

району Роменського та Ісачківського штоків М.С. Шатського [13]. Перше в 

ДДЗ Роменське нафтове родовище було відкрите при бурінні на Роменському 

куполі Ф.О. Лисенком у 1936 році [33]. 

Другий етап охоплює післявоєнні роки, коли в ДДЗ швидкими темпами 

розгортались нафтогазопошукові роботи. Цей етап ознаменувався вивченням 

криптодіапірових структур, що призвело до відкриття на початку 60-х років 

Радченківського нафтогазового та унікального за запасами Шебелинського 

газоконденсатного родовищ. В наступні роки було виявлено цілий ряд значних 

за запасами родовищ – Качанівське, Глинсько-Розбишівське, Гнідинцівське, 

Леляківське, Рибальське та ін. Проводиться структурне буріння. Сейсмічний 

метод відбитих хвиль утверджується як основний метод підготовки локальних 

об’єктів до глибокого буріння. Зростає значення регіональних досліджень із 

застосуванням методу заломлених хвиль та параметричного буріння. 
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Вивчення геологічної будови ДДЗ у цей період вимагало розробки 

самостійної стратиграфічної схеми карбону – основного нафтогазоносного 

комплексу ДДЗ. Адже спроби застосування для цього стратиграфічної схеми 

Донбасу, виявились малоефективними. Це пояснювалось істотними 

відмінностями у режимах седиментації, фаціальних і палеогеографічних умовах 

у межах єдиного басейну, що охоплював Донбас та ДДЗ, або Доно-

Дніпровського прогину у сучасному розумінні [35]. Тому колективами 

дослідників трестів «Укрсхіднафторозвідка», «Полтаванафтогазрозвідка» та 

«Чернігівнафтогазрозвідка» у тісній співпраці з Інститутом геологічних наук 

АН УССР була розроблена схема розчленування карбону з виділенням 

мікрофауністичних горизонтів (МФГ). Основна заслуга в розробці цієї схеми, 

що базується на вивчені форамініфер, належить Н.Є. Бражніковій та іншим 

дослідникам [15]. За результатами мікрофаунітичних досліджень нижньо- і 

середньокам’яновугільних відкладів, розкритих свердловинами на 

Радченківській, Сагайдацькій, Михайлівській та інших площах у південній 

прибортовій зоні ДДЗ, було виділено спочатку одинадцять МФГ. Дещо пізніше 

були розкриті глибокими свердловинами і вивчені залягаючі нижче відклади 

візейського і турнейського ярусів, в товщі яких виділені мікрофауністичні 

горизонти ХІІ та ХІІа (низи верхнього візе), ХІІІ-ХІV (нижнє візе) та ХV, 

віднесений до турнейського ярусу.  

Вивченням нижньовізейських і турнейських відкладів на Зачепилівській, 

Михайлівській, Кибинцівській, Сагайдацькій площах південної прибортової 

зони займались С.В. Семихатова, В.О. Назарова, Н.Є. Бражнікова, 

Л.Ф. Ростовцева. Вони виділили дві частини нижньовізейського під’ярусу 

C1Va-c i C1Vd-e, границя між якими проводилась умовно. Ґрунтовно провели 

вивчення візейських і турнейських відкладів Є.І. Пашкевич і Л.Ф. Ростовцева 

по свердловинах і площах південної прибортової зони. В південній прибортовій 

зоні Є.І. Пашкевич, Р.М. Пістрак виділили зачепилівську світу, дали їй 

детальну літологічну і палеонтологічну характеристику, зіставили з зоною С1ta 

Донбасу і озерсько-хованськими горизонтами Руської платформи. 
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Нижньовізейські відклади у межах південної прибортової зони виділені в обсязі 

ХІІІ і XIV МФГ. При цьому карбонатна товща ХІІІ МФГ (“карбонатна плита”), 

про вік якої до сьогодні точаться гострі дискусії, була віднесена до нижнього 

візе і зіставлена з зоною С1Vd-e Донбасу.  

В 1965-1967 рр. значний внесок у вивчення стратиграфії і літології 

нижньокам’янновугільних відкладів внесли О.Ю Лукін і Л.А. Трухан [21, 28]. В 

розрізі карбону ці дослідники виділили формаційні комплекси, вивчили їх 

будову і виявили закономірності їх поширення від Донбасу до Чернігова. 

Одночасно в північно-західній частині були виявлені площі широкого розвитку 

континентальних і прибережно-морських турнейських і нижньовізейських 

відкладів, виникла складність в їх розчленуванні і датуванні. Першими, хто 

почав вивчати континентальні фації турнейського і візейського ярусів, були 

О.Ю. Лукін і Г.І. Вакарчук, які за даними вивчення спорово-пилкових 

комплексів (визначення Г.Й. Кедо, Л.О. Науменко, Т.В. Бившевої) і літолого-

фаціальним особливостям, товщі сухарних аргілітів віднесли до 

бобриковського горизонту, а товщу каолінових пісковиків – до турне.  

Дослідження стратиграфії карбону ДДЗ були узагальнені в колективній 

праці [29], яка є результатом багаторічного вивчення мікрофауни і стратиграфії 

карбону ДДЗ за матеріалами глибокого буріння в різних структурно-фаціальних 

зонах западини. Вперше були виділені стратотипи мікрофауністичних 

горизонтів, дана їх повна літологічна і палеонтологічна характеристики, 

присвоєні географічні назви. За фауною форамініфер МФГ нижнього карбону 

ДДЗ обґрунтовано зіставлені з зонами Донецького басейну та основними 

підрозділами Уніфікованої схеми Руської платформи. Нижня границя нижнього 

карбону проводиться в підошві ХVа МФГ, верхня в покрівлі Х (СVg2 Донбасу). 

ХVa МФГ в обсязі зачепилівської світи вважався стратиграфічним аналогом 

зони C1ta Донбасу і зіставлялась з зоною етрень Західної Європи. Такий рівень 

границі нижнього карбону ДДЗ відповідає підошві генозони Wocklumeria.  

Підсумком другого етапу вивчення геології і нафтогазоносності ДДЗ 

можна вважати працю з серії “Стратиграфія УРСР, том V, карбон”, написану 
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великим колективом авторитетних стратиграфів і палеонтологів [36]. В книзі 

наведені результати нових досліджень та узагальнення чисельних матеріалів зі 

стратиграфії карбону. В основу розчленування відкладів карбону взята, з 

деякими доповненнями, схема Н.Є. Бражнікової. Характеристика 

стратиграфічних підрозділів супроводжується описом типових розрізів за 

конкретними свердловинами, приводиться їх повне і всебічне палеонтологічне 

обґрунтування за різними групами фауни.  

Третій етап досліджень розпочався в 70-ті і тривав до початку 90-х років 

минулого століття. Протягом цього етапу були проведені широкомасштабні 

пошуково-розвідувальні роботи на нафту та газ на всій території Дніпровсько-

Донецькій западини від Луганська до Чернігова, відкрита більша частина 

відомих сьогодні родовищ нафти і газу. Впроваджується більш досконалий 

метод спільної глибинної точки у сейсморозвідувальні роботи. Цей етап 

ознаменувався відкриттям низки родовищ вуглеводнів, серед яких Яблунівське, 

Єфремівське, Котелевське, Західно-Хрестищенське, Березівське та ін. При 

бурінні великої кількості свердловин, глибина яких зросла до 4500-5000 м, були 

отримані нові фактичні геолого-геофізичні матеріали, які вивчались і 

аналізувались як фахівцями науково-дослідних інститутів, так і працівниками 

виробничих підрозділів. Публікуються роботи по тектоніці, стратиграфії, 

літології, нафтогазоносності ДДЗ (І.Г. Баранов, Ю.О. Арсірій, Б.П. Кабишев, 

А.О. Білик, Н.Є. Бражнікова, Д.Є. Айзенверг, А.А. Мартинов, К.С. Супрунюк, 

М.Ф. Манукалова-Гребенюк, Л.Г. Вінниченко, Р.М. Пістрак, Л.Ф. Ростовцева, 

Л.В. Вінниченко, Г.І. Вакарчук, О.Ю. Лукін, Я.І. Коломієць та ін.). 

Цей етап ознаменувався деталізацією стратиграфічної схеми карбону, у 

якій поряд з МФГ стали виділяти окремі літологічні пачки, що були умовно 

названі продуктивними горизонтами (ПГ) та згодом міцно ввійшли в геологічну 

практику. Спочатку ПГ виділялись на окремих родовищах. До 1970 р. було 

розроблено декілька схем індексації продуктивних горизонтів: А.О. Білика,  

Г.С. Брайловського, Б.І. Кельбаса, Л.Г. Вінниченко, Г.І. Вакарчука,  

М.Я. Зайковського та ін. 
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Кореляція та індексація продуктивних горизонтів в зазначених схемах 

проводилась по-різному, що призводило до плутанини і не дозволяло 

ефективно виконувати зональний та локальний прогнози. 

В 1970-1974 рр. Г.І. Вакарчук, Л.Г. Вінниченко, В.О. Погребняк 

розробили першу єдину схему індексації продуктивних горизонтів 

кам’яновугільних та пермських відкладів для всієї території ДДЗ [37]. Були 

проведені ретельні дослідження по уніфікації і кореляції продуктивних 

горизонтів всіх відкритих на той час родовищ. Схема базувалась на численних 

палеонтологічних, літолого-фаціальних дослідженнях з урахуванням 

промислово-геофізичних даних.  

В 1977 р. побачила світ фундаментальна монографія О.Ю. Лукіна, в якій 

вперше в розрізі карбону ДДЗ виділено низку формаційних комплексів, 

висвітлено умови їх утворення і поширення, визначено характер вторинних 

процесів і окреслено перспективи нафтогазоносності [23]. 

В 1985-86 рр. А.О. Білик, Л.А. Трухан і В.К. Тетерюк виконали велику і 

важли у роботу по розчленуванню і кореляції девонських і кам’яновугільних 

відкладів ДДЗ. В цій роботі автори на основі аналізу результатів 

палеонтологічних і палінологічних даних розчленували і зіставили відклади 

нижнього карбону з одновіковими відкладами Донбасу і Руської платформи. 

Вперше за спорово-пилковими даними вони зіставили континентальні відклади 

турне і нижнього візе західної частини западини з морськими карбонатними 

відкладами південної частини, що дозволяє правильно розкрити історію 

розвитку регіону.  

Б.П. Кабишев і Г.І. Вакарчук вперше узагальнили інформацію щодо 

стратиграфічних перерв і незгідностей в розрізі ДДЗ [14]. 

В 1986 р. А.О. Білик публікує нові матеріали про будову і умови 

осадконакопичення візейських відкладів. В нижньому візе він виділяє дві 

карбонатні товщі, які відповідно зіставляє з ХІІІ і ХІV МФГ. А.О. Білик на 

великому палеонтологічному матеріалі обґрунтував наявність двох 

карбонатних товщ нижнього візе (нижня - ХІV МФГ, верхня – ХІІІ МФГ), які 
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простежуються на всій території западини і лише на північному заході і в 

прибортових зонах заміщуються теригенними континентальними і 

субконтинентальними відкладами. 

Значний вклад у вирішення дискусійного питання границі між девоном і 

карбоном внесли А.О. Білик, О.Ю. Лукін, Л.Г. Вінниченко, В.О. Разніцин, Г.Й. 

Кедо, Л.П. Кононеко, С.В. Онуфришин, М.Ф. Манукалова-Гребенюк. 

Запропонована границя між девоном і карбоном в підошві мальовського 

горизонту була прийнята в 1988 р. Стратиграфічним комітетом СРСР.  

Важливі дослідження виконані по стратиграфічному розчленуванню і 

вивченню умов утворення рифогенно-карбонатних комплексів палеозою. О.Ю 

Лукіним вперше доведено існування органогенних споруд в нижній пермі, 

карбоні і девоні та їх високі перспективи нафтогазоносності, що яскраво 

підтвердилось відкриттям нових родовищ в карбонатних відкладах [22].  

Візейські форамініфери Донбасу та ДДЗ детально досліджені 

М.В. Вдовенко [6]. Л.П. Кононенко, С.В. Онуфришин та Тетерюк [18], детально 

вивчаючи стратиграфію, літологію, фауну і спорово-пилкові комплекси 

нижнього карбону, вперше висунули ідею діахронності візейських карбонатних 

відкладів. Обґрунтування цієї ідеї базується, в основному, на вивченні фауни 

форамініфер. Крім цього, автори виділили радіоактивний репер (рудівські 

верстви), який простежується на значній території западини і по підошві якого 

проводиться границя між так званими “молодою” (ХІІа-ХІІІ МФГ) і 

“древньою” (ХІІІ-ХІV МФГ) карбонатними “плитами”; або мошківською 

світою та яблунівською світами. Діахронність карбонатної платформи 

візейського ярусу підтримують С.О. Мачуліна, В.П. Смолій, В.М. Лисинчук та 

інші дослідники. С.О. Мачуліна за матеріалами ДГП 

“Чернігівнафтогазгеологія” описала будову і нафтогазоносність доманікоїдної 

товщі нижнього візе. Послідовними противниками діахронності карбонатів 

нижнього візе виступали А.О. Білик, В.Т. Кривошеєв, Б.І. Кельбас та інші. На 

сьогодні ідея діахронності карбонатних відкладів ДДЗ залишається 

дискусійною. 
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Палеонтологічні дослідження Л.В. Вінниченко послужили основою для 

біостратиграфічного розчленування відкладів карбону, в першу чергу, 

складнопобудованих карбонатних товщ візейського і турнейського ярусів 

південного сходу западини. Л.Г. Вінниченко вніс значний вклад у вивчення 

стратиграфії карбону, без його праці неможливо уявити сучасну схему 

стратиграфії карбону ДДЗ. При розчленуванні і кореляції відкладів палеозою 

він використовував всю сукупність геологічних матеріалів та палеонтологічних 

даних, що завжди придавало його висновкам високу надійність і достовірність. 

Л.Г. Вінниченко був піонером створення єдиної схеми індексації продуктивних 

горизонтів карбону ДДЗ. Він залишився на позиції проведення границі між 

девоном і карбоном в підошві ХVa МФГ і зони С1ta Донбасу. Вивчення 

стратиграфії і літології кам’яновугільних відкладів південно-східної частини 

западини успішно продовжують В.М. Тесленко-Пономаренко та Л.П. Соляник. 

У 80-90 рр. минулого століття значний об’єм літологічних і 

стратиграфічних досліджень виконала група під керівництвом В.Т. Кривошеєва 

у ЧВ УкрДГРІ. Були детально вивчені потужні товщі нижнього карбону 

занурених частин Срібнянської, Жданівської, Лютенської депресій і зон їх 

облямування, що дозволило по-новому підійти до розуміння будови скорочених 

розрізів і їх зіставлення з розрізами стратиграфічно повнішими. Він, слідом за 

А.О. Біликом поділив, візейські відклади на три товщі, в яких виділив 

горизонти Руської платформи і привів їх літолого-фаціальну характеристику. 

Значну увагу В.Т. Кривошеєв приділив вивченню стратиграфічних аналогів 

тульського горизонту (ХІІІ і ХІІа МФГ), з яким  пов’язуються значні 

перспективи відкриття нових родовищ нафти і газу.  

На рубежі 1980-1990 рр. публікуються схеми розчленування і кореляції 

ПГ девону і карбону ДДЗ на підставі циклостратиграфічного аналізу і 

літогеофізичних даних [40], а також літостратигрфічних досліджень з 

виділенням місцевих стратиграфічних підрозділів – світ [31]. 

У 1993 р. Г.І. Вакарчук, Л.Г. Вінниченко, Л.П. Кононенко аналізують, 

узагальнюють великий геолого-геофізичний матеріал і створюють нову схему 
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індексації продуктивних горизонтів нижнього карбону ДДЗ, яка затверджена 

Держкомгеології і направлена в різні відомства для використання [4]. 

Зауважимо, що і на сьогодні схеми індексації і кореляції ПГ, які застосовуються 

у різних організаціях, залишаються неоднозначними [39]. 

В стратиграфічну літературу вводиться структура Доно-Дніпровський 

прогин, що об’єднує ДДЗ і Донецький басейн [38], а в 1993 р. виходить у світ 

низка стратиграфічних схем нового покоління, прийнятих і затверджених 

Стратиграфічним комітетом УРСР [34]. Авторами схеми по нижньому карбону 

ДДЗ стали Г.І. Вакарчук, Л.Г. Вінниченко, Л.П. Кононенко, О.Ю. Лукін, С.В. 

Онуфришин. 

Підсумки досліджень третього етапу вивчення стала серія колективних 

монографій по глибинній будові, стратиграфії, тектоніці, історії геологічного 

розвитку та нафтогазоносності ДДЗ [8-12], фундаментальна монографія 

О.Ю. Лукіна [22], а також багатотомний Атлас родовищ нафти і газу України, у 

трьох перших томах якого систематизована та узагальнена інформація щодо 

родовищ нафти і газу Східного регіону України [1]. 

Особливо важливою стала монографія по стратиграфії ДДЗ [12]. Для 

розчленування карбону в ній використані МФГ, але вони вперше описані по 

структурно-фаціальним зонам, що дає повне уявлення про склад, будову, 

характер їх поширення на всій території ДДЗ. Структурно-фаціальні зони 

виділені О.Ю. Лукіним, а літологічні і палеонтологічні характеристики 

мікрофауністичних горизонтів виконані авторитетними геологами-

стратиграфами М.В. Вдовенко, Л.Г. Вінниченко, Л.П. Кононенко, 

С.В. Онуфришин. При описі стратиграфії нижнього карбону використали весь 

арсенал палеонтологічних і палінологічних досліджень, що дозволили їм в 

значній мірі уточнити обсяги і границі окремих стратиграфічних підрозділів. В 

зазначеній роботі описані перерви і незгідності, характер їх поширення від 

Донбасу до Чернігова, що в значній мірі висвітлює характер історії розвитку 

регіону.  
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В цілому на початок нового тисячоліття у межах південної прибортової 

зони ДДЗ відкрито понад 30 родовищ ВВ. Переважна більшість покладів 

зосереджена у нижньокам’яновугільних відкладах, значна їх частина 

приурочена до карбонатних колекторів. 

Четвертий (сучасний) етап вивчення геологічної будови та 

нафтогазоносності ДДЗ розпочався на рубежі тисячоліть, коли основна увага 

при проведенні пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ почала 

звертатись на прогнозування неструктурних та комбінованих пасток. У 

порівнянні зі структурними (антиклінальними) пастками, фонд яких на цей час 

був практично вичерпаний, картування неструктурних пасток пов’язане зі 

значними труднощами і фінансовими затратами. Дослідженням та 

прогнозуванням неструктурних пасток займається велика кількість фахівців. 

Цій проблемі присвячена велика кількість звітів та публікацій [2, 3, 5, 7, 17, 19, 

20, 25, 32, 41]. 

Суттєво зростає інтерес зарубіжних вчених та інвесторів до 

нафтогазоносних об’єктів ДДЗ [42].  

Отримання перших припливів вуглеводнів з глибин 5000-7000 м 

підтвердило перспективи нафтогазоносності глибоких горизонтів. 

Впровадження нових технологій, зокрема об’ємної (3D) сейсморозвідки 

потребувало суттєвої деталізації стратиграфічної схеми карбону, уточнення 

кореляції окремих стратиграфічних підрозділів, визначення віку та 

реконструкції умов формування відкладів [27].  

Наприкінці 2000-х років була розпочата велика робота по створенню та 

модернізації стратиграфічних схем фанерозойських відкладів України під 

науковим керівництвом академіка НАН України П.Ф. Гожика. Схеми для 

верхнього палеозою розроблялись під науковим керівництвом В.І. Полєтаєва. 

Причому до цього процесу, окрім співробітників ІГН НАН України, були 

залучені спеціалісти з галузевих інститутів (ЧВ УкрДГРІ), виробничих 

організацій (ДГП «Чернігівнафтогазгеологія») та представників Київського 

національного університету. Автор цієї роботи також брав участь у декількох 
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робочих нарадах по обговоренню дискусійних питань по стратиграфії нижнього 

карбону. У 2012 р. робота «Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою 

України» була опублікована [35], що стало суттєвим кроком у вивченні 

стратиграфії України. 

Наприкінці 1990-х та 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. Серед них: Лукін О.Ю., Гавриш В.К., Полєтаєв В.І., Вдовенко 

М.В., Берченко О.І., Котляр О.Ю., Огар В.В., Михайлов В.А., Кабишев Б.П., 

Арсірій Ю.О., Пригаріна Т.М., Вакарчук Г.І., Кононенко Л.П., Кривошеєв В.Т., 

Пашова Н.Т., Кельбас Б.І., Лазарук Я.Г., Вакарчук С.Г., Холодних А.Б., 

Філюшкін К.К., Чепіль П.М., Гладун В.В., Онуфришин С.В., Стрижак В.П., 

Макогон В.В., Мачужак М.І., Зюзькевич М.П., Тесленко-Пономаренко В.М., 

Коломієць Я.І., Лизанець А.В., Лагутін Ф.Ф. та багато інших.  

На початку поточного десятиліття у зв’язку з бурхливим розвитком 

видобутку нетрадиційних вуглеводнів у США, в ДДЗ різко зростає інтерес до 

нетрадиційних джерел вуглеводнів – сланцевого газу та газу ущільнених порід 

[26]. В цей час побачила світ монографія великого колективу авторів, 

включаючи дисертанта, яка стосується нетрадиційних ВВ південної 

прибортової зони. В роботі, що базується на великому масиві геолого-

геофізичних даних, вперше виділено перспективні інтервали розрізу та 

оконтурено перспективні на пошуки нетрадиційних ВВ ділянки [30]. 

В 2017 р. та 2018 р. з’явились результати узагальнюючих досліджень, що 

стосуються нафтогазової системи південної прибортової зони. Базуючись на 

результатах зарубіжних вчених та власних матеріалах, І.О. Карпенко вперше 

представив цілісну модель розвитку нафтогазової системи, що базується на 

традиційній для західної нафтогазової школи концепції органічного 

походження вуглеводнів [16]. 



 

35

В останні десятиліття для уточнення геологічної будови та з метою 

пошуків неструктурних пасток ВВ у межах ряду родовищ південної 

прибортової зони різними компаніями проведена об’ємна сейсморозвідка. 

Такими роботами охоплені, зокрема Личківське, Багатойське, Ливенське та інші 

родовища. Важливим елементом цих робіт є сейсмопараметричний та 

сейсмофаціальний аналізи, які можуть бути ефективними тільки за наявності 

детальної стратиграфічної схеми, знань з літології, палеогеографії та умов 

седиментації осадових товщ.  

 

Висновки до розділу 1  

Аналіз великої кількості опублікованих та геолого-геофізичних 

матеріалів по ДДЗ в цілому, та нижньому карбону південної прибортової зони 

ДДЗ зокрема, вказує на те, що найефективнішими напрямами 

геологорозвідувальних робіт на нафту і газ на сучасному етапі вивчення є 

великі глибини, неструктурні пастки та нетрадиційні вуглеводні. Дослідження у 

всіх цих напрямах базуються на детальному стратиграфічному розчленуванні та 

уточненій стратиграфічній кореляції розрізів свердловин, вивченні первинного 

літологічного складу та епігенетичних постседиментаційних перетворень, 

визначенні віку та генезису розкритих порід. 

Значна частина покладів ВВ пов’язана з карбонатними колекторами, 

уточнення стратиграфічного положення, латерального поширення, віку та 

генезису яких важливе при прогнозуванні нафтогазоносності. До цього часу 

остаточно не вирішене питання діахронності «карбонатної плити», існують 

суттєві розбіжності в індексації і кореляції ПГ різними організаціями. Все це 

свідчить про необхідність подальшого детального вивчення геологічної будови 

південної прибортової зони ДДЗ - однієї з найперспективніших частин 

Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної області, де переважно в 

нижньокам’яновугільних відкладах зосереджена значна частина ще не 

відкритих покладів ВВ. 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Матеріалом для написання дисертації слугували багаторічні авторські 

збори геолого-геофізичних матеріалів, описи керну та результати лабораторних 

досліджень по південній прибортовій зоні Дніпровсько-Донецької западини. 

Автором детально було досліджено близько 40 найбільш повних розрізів 

нижнього карбону для даної території, розкритих параметричним бурінням. Був 

проведений макроскопічний опис кернового матеріалу та відібрані зразки для 

лабораторних досліджень з більш ніж 50 свердловин. Автором було 

опрацьовано фондові матеріали за результатами буріння 320 глибоких 

свердловин пошукового, пошуково-розвідувального та параметричного буріння 

на території досліджень. 

При проведенні досліджень застосовувалися наступні методи: 

літостратиграфічний, біостратиграфічний (палеонтологічний, палінологічний), 

мінералого-петрографічний, літолого-фаціальний, структурно-тектонічний, 

геофізичний та рентгено-структурний.  

Літостратиграфічний метод використовувався при розчленуванні розрізу 

нижнього карбону південної прибортової зони на продуктивні горизонти та 

пошаровій кореляція, які базуються на детальному послідовному простеженні 

від розрізу до розрізу окремих маркуючих морських аргілітів та вапняків, як 

скелетної основи кореляції [6, 10-13, 18]. Крім цього, при кореляції 

продуктивних горизонтів нижнього карбону використовувались ритмічність та 

циклічність розрізу, вугільні прошарки, наявність конкрецій сидеритів, 

окременіння порід, неповторні угрупування шарів, які мають характерні форми 

запису по різним видам каротажу, закономірності послідовності шарів та їх 

угруповань, які не повторюються в розрізі. 

Біостратиграфічний метод. Палеонтологічні дослідження 

використовувалися для визначення відносного геологічного віку порід за 

різними групами фауни – форамініфери, брахіоподи, остракоди, конодонти, 

корали та ін. Тут слід зазначити, що фауна, яка знаходиться в породах, 
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використовувалась ще і в аспекті виявлення фаціальних умов утворення 

відкладів. Автором були використані результати палеонтологічних досліджень, 

в основному, з фондових та літературних джерел [4, 5, 8, 9, 17, 26, 28, 29, 32, 33, 

35, 36].   

Палінологічними дослідженнями визначався не тільки геологічний вік 

порід, а й ступінь катагенетичного перетворення органічної речовини порід, 

який є одним з критеріїв пошуків неконвенційних вуглеводнів. Вони 

проводились у лабораторії ЧВ УкрДГРІ, де на той час працював автор і який 

приймав у них безпосередню участь [14-16, 23, 24, 25, 27]. Тому автор вважає за 

потрібне коротко розкрити суть даної методики.  

Препарати, які підготовлені для визначення ступіня катагенезу у спорово-

пилковому аналізі, повинні відповідати двом принциповим вимогам.  

Перша полягає у тому, що органічна речовина (ОР) порід у кінцевій пробі 

не повинна зазнавати подальших перетворень у результаті хімічної обробки, 

яка ускладнює діагностику міоспор. Питання про збереження розсіяної ОР у 

процесі мацерації від мимовільного її руйнування застосуванням сильних 

кислот і лугів був вирішений з розробкою методики безлугової мацерації 

дезинтегрованої породи з використанням фтористоводневої кислоти з 

подальшим відмиванням у воді [40]. Далі проводився розділ мінеральної та 

органічної частин проби центрифугуванням у важкій рідині (калій-кадмій-йод).  

Друга вимога передбачає максимально повне виділення міоспор із породи 

для їх представницького комплексу. Частково вона забезпечувалась 

застосуванням поштучного відбору та пересадки мікрофітофосилій у окремий 

препарат [38].  

Рівень катагенезу ОР і оцінка фізичних змін оболонок міоспор 

визначались за методикою Л.В. Ровніної [34]. Міоспори, як складова частина 

РОР, у процесі літогенезу під впливом палеотемператур і тиску піддаються 

послідовним змінам, що віддзеркалюється, в першу чергу, на зміні кольору їх 

оболонок. Отже, ступінь катагенетичних змін ОР і колір оболонок міоспор є 

показником максимальних палеотемператур, впливу яких піддавалася та чи 
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інша осадова товща. Згідно згаданої вище методиці, індекси зміни кольору 

мікрофітофосилій ув’язані зі стадіями літогенезу осадових порід, 

палеотемпературами та нафтоутворенням за І.І. Амосовим [1-3], а також зі 

шкалою градацій катагенезу за С.Г. Неручевим, Н.Б. Васоєвичем та ін. [7, 30, 

31]. Нами використовувалась семибальна шкала змін кольору міоспор на 

підставі зіставлення кольору мікрофітофосилій з даними визначення відбивної 

здатності (R0, %) вітриніту з тих же відкладів. У Західній Європі також 

розроблена подібна методика [41], у якій використовується десятибальна шкала 

змін кольору міоспор.  

Також для встановлення перспектив пошуків вуглеводнів 

неконвенційного типу автором використовувались результати визначень 

ступеню катагенезу проведені методом петрографічного вивчення відбивної 

здатності вітриніту [20, 21] та за допомогою установки «Rock-Eval» [22, 42]. 

Мінералого-петрографічний метод. При написанні роботи було 

використано більше 500 описів шліфів порід як з фондових матеріалів [17, 19, 

25, 35, 36, 37, 39]., так і досліджених у лабораторії ЧВ УкрДГРІ. Це дозволило 

детально описати породи у кожному продуктивному горизонті, встановити 

мінерали, які їх складають, їх відсоткове співвідношення. Особливо ці дані 

важливі для теригенних та карбонатних відкладів, які можуть бути 

колекторами, що вміщують поклади вуглеводнів.  

Літолого-фаціальний метод дозволив встановити не тільки літологічну 

характеристику порід, але й фаціальну обстановку при якій вони утворювались. 

Завдяки цьому були побудовані карти товщин і літофацій для окремих 

стратонів нижнього карбону. Літолого-фаціальні особливості  насамперед 

необхідно враховувати при прогнозі перспектив нафтогазоносності. 

Структурно-тектонічний метод. Були побудовані структурні карти 

масштабу 1:100 000 для центральної та східної частин (Решетняківсько-

Затишнянська ділянка) південної прибортової зони ДДЗ, які на думку автора є 

найбільш перспективними на пошуки вуглеводнів. На цій ділянці було 
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деталізовано геологічну будову, реконструйовано історію розвитку структур в 

її межах та уточнено перспективи нафтогазоносності.  

Геофізичний метод. Використовувались сейсмічні карти та профілі, 

промислово-геофізичні дані (каротаж, ГДС). Каротаж використовувався при 

розчленуванні розрізів свердловин на продуктивні пачки та для їх кореляції. 

Результати ГДС використовувались при описі продуктивних горизонтів. 

Сейсмічні дані враховувались при різних геологічних побудовах та при 

визначенні ділянок, перспективних на пошуки вуглеводнів.  

Рентгено-структурний аналіз. Були використані результати аналізів 

лабораторії ЧВ УкрДГРІ. За допомогою даних аналізів встановлювалася 

структура мінералів, мінеральний та компонентний склад переважно глинистих 

різновидів порід (аргіліти). 

 

Висновки до розділу 2 

При проведенні досліджень автором використовувались літературні 

джерела, фондові матеріали, а також масив інформації зібраний особисто 

(тематичні, лабораторні та аналітичні дослідження).  

При цьому застосовувалися наступні методи: літостратиграфічний, 

біостратиграфічний (палеонтологічний, палінологічний), мінералого-

петрографічний, літолого-фаціальний, структурно-тектонічний, геофізичний та 

рентгено-структурний.  

Причому, палінологічними дослідженнями визначався не тільки 

геологічний вік порід, а й ступінь катагенетичного перетворення органічної 

речовини порід, в яких автор приймав безпосередню участь. Ці дані вперше 

були використані при оцінці перспектив пошуків сланцевого газу у відкладах 

нижнього карбону. 
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РОЗДІЛ 3. ЛІТОЛОГО-СТРАТИГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

НИЖНЬОГО КАРБОНУ ПІВДЕННОЇ ПРИБОРТОВОЇ ЗОНИ ДДЗ 

 

Дані по стратиграфії південної прибортової зони ДДЗ отримані автором з 

літературних та фондових джерел, а також з особистих досліджень. Опис 

стратиграфічних підрозділів наведений за монографією [27], при цьому автором 

уточнювався літологічний склад, поширення, товщина відкладів та літолого-

фаціальна характеристика окремих стратонів за свердловинними даними. 

Детальний літолого-стратиграфічний нарис відкладів нижнього карбону 

написаний автором, з використанням літературних джерел, фондових 

матеріалів, а також самостійно проведених досліджень на основі зібраних 

геолого-геофізичних матеріалів та результатів лабораторних досліджень 

кернового матеріалу. 

 

3.1. Стратиграфічна характеристика південної прибортової зони ДДЗ 

Південна прибортова зона Дніпровсько-Донецької западини складена 

потужною товщею осадових порід від середньодевонських до четвертинних 

включно, яка з крупним стратиграфічним та кутовим неузгодженням лягає на 

складчастий докембрійський фундамент.  

Для осадових відкладів характерний різноманітний літологічний склад і 

широкий набір фаціальних обстановок – від відкрито морських (аргіліти, 

алевроліти, пісковики та вапняки) до лагунних (вапняки, сіль, крейда, 

ангідрити) та континентальних (вугілля, строкатобарвні породи). Глибини 

залягання осадових відкладів у південній прибортовій зоні збільшуються в 

напрямку з заходу на схід. Максимальна товщина осадових відкладів тут в 

найбільш занурених частинах досягає 5-7 км.  

Докембрійський фундамент складений метаморфічними, 

ультраметаморфічними та інтрузивними породами. У найбільш заглибленій 

південно-східній частині западини прогнозувались утворення рифейського віку 

[47], поки що не розкриті глибоким бурінням. 
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Палеозойcька ератема 

Девонська система 

Девонські відклади мають значне поширення у ДДЗ. В південній 

прибортовій зоні вони розкриті свердловинами на глибинах від 1000 м до 5000 

м. Залягають девонські відклади на кристалічних породах фундаменту, 

перекриваються, у більшості випадків, незгідно породами нижнього карбону. 

Встановлено два відділи - середній (частково) та верхній. У середньому девоні 

виділяються ейфельський та живетський яруси, у верхньому – франський та 

фаменський.  

Найбільш повні геологічні розрізи девонських відкладів розкриті 

бурінням в північно-західній частині ДДЗ та в південній крайовій зоні 

центральної частини западини. Девон ДДЗ представляє собою потужну товщу 

порід різного літологічного складу: аргілітів, алевролітів, пісковиків, мергелів, 

вапняків, доломітів, кам’яної солі, гіпсів, ангідритів, пірокластичних та 

ефузивних порід. Формування осадових відкладів проходило у різноманітних 

фаціальних умовах - морських, лагунних, дельтових та континентальних. Слід 

зазначити, що для девону дуже характерна велика фаціальна мінливість, 

коливання товщин окремих формацій, численні перерви в осадконакопиченні та 

складна блокова тектоніка.  

Відклади девонської системи утворюють два тектонічні комплекси: 

нижній – типово платформенний і верхній – авлакогенний. Нижній комплекс в 

південній прибортовій зоні включає в себе переважно теригенні відклади  

живетського ярусу (старооскольський горизонт) та теригенні, карбонатно-

глинисті та глинисто-алевритові утворення нижньої частини франського ярусу 

(киновський, саргаєвський і семилуцький горизонти). Верхній, авлакогенний 

комплекс, охоплює карбонатно-теригенні, соленосні та вулканогенно-осадові 

утворення від верхньої частини франського ярусу до фаменського ярусу 

включно.  
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Середній відділ 

У межах південної прибортової зони ДДЗ розвинуті тільки відклади 

живетського ярусу. Ейфельський ярус відсутній. 

Живетський ярус 

Розкритий низкою свердловин та віднесений до старооскольського 

горизонту (Монастирищенська 19, Білоцерківська 4, 232, Колайдинська 220 та 

ін.). Складений перешаруванням строкатоколірних та сіроколірних утворень 

прибережного та мілководно-морського генезису товщиною від 10 м до 30 м.    

Верхній відділ 

Має значне поширення у південній прибортовій зоні ДДЗ. Верхній відділ 

складається з двох ярусів – франського та фаменського. 

Франський ярус. 

Франський ярус у ДДЗ розчленований на три під’яруси – нижній, 

середній та верхній. Відклади середнього девону разом з франськими в об’ємі 

від кинівського до воронезького горизонту представляють підсольовий 

комплекс, а верхньофранські відклади, починаючи з різних рівнів воронезького 

горизонту – галогенну (хемогенну) товщу.   

Нижньофранський під’ярус у ДДЗ приймається в об’ємі кинівського 

(тиманського) та саргаєвського горизонтів уніфікованої схеми (УС) (наявність 

аналогів пашійського горизонту в південній прибортовій зоні ДДЗ достовірно 

не встановлено). Складений пісковиками, алевролітами, аргілітами , вапняками, 

доломітами з прошарками пірокластичних порід. Товщина коливається в межах 

від 20 м до 115 м.  

Середньофранський під’ярус у ДДЗ приймається в об’ємі семилуцького та 

алатирського горизонтів. 

Це переважно сірі, темно-сірі та коричневі аргіліти з незначними 

прошарками вапняків туфогенних пісковиків, алевролітів і туфоконгломератів, 

які у верхній частині розрізу змінюються сірими детритовими вапняками. 

Місцями нормально-осадові семилуцькі відклади повністю або частково 

заміщуються вулканогенними породами (Колайдинська, Великобагачанська, 
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Миргородська площі). Максимальні товщини відділу у південній прибортовій 

зоні ДДЗ досягають 600 м. 

Верхньофранський під’ярус у ДДЗ розглядається в об’ємі воронезького, а 

також нерозчленованих євланівського та ливенського горизонтів.  

Під’ярус складений карбонатно-теригенно-ефузивною товщею та 

галогенною товщею товщиною до 650 м. На заході південної прибортової зони 

ДДЗ типові розрізи євланівсько-ливенських відкладів складені переважно 

галогенною товщею (до 450 м), чисто галітова середня частина досягає 140 м. 

Нижня частина представлена ефузивними та теригенно-карбонатними 

відкладами.  

Фаменський ярус. 

Фаменський ярус у ДДЗ розчленований на три під’яруси – нижній, 

середній та верхній [27, 49]. Він розглядається у об’ємі задонського, єлецького 

(нерозчленованих), лебедянського, данківського, кременівського та 

руденківського горизонтів (переважно нерозчленованих). 

Аналоги задонського та єлецького горизонтів у ДДЗ зазвичай 

виділяються у міжсолевий комплекс, а частина верхньодевонських відкладів, 

яка залягає вище верхньої (фаменської) соленосної товщі, розглядається як 

надсольовий комплекс. 

Границя між франським і фаменським ярусами в більшості розрізів чітка, 

часто тектонічна, спостерігається за зміною соленосних порід теригенно-

карбонатними. 

Нижньофаменський під’ярус.  

Задонський та єлецький горизонти автор виділяє разом як 

нерозчленовані, не відокремлюючи один від одного. Вони представлені 

ритмічним перешаруванням сірих та зеленувато-сірих пісковиків, алевролітів та 

аргілітів. Їх товщина коливається в широких межах від 20-30 м до 2-3 км. 

Середньофаменський під’ярус.  

У складі лебедянського та данківського горизонтів виділяється верхня 

сольова та надсольова товщі. У південній прибортовій зоні вони складені 
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трьома пачками – сірокольоровою глинистою, піщаною та глинисто-

карбонатною. Товщина коливається в межах від 30-40 м до 750 м. 

Верхньофаменський під’ярус.   

Кременівсько-руденківські (озерсько-хованські) відклади в південній 

прибортовій зоні ДДЗ залягають згідно, або з ознаками перерви на 

підстеляючих їх теригенних, переважно червонокольорових, породах верхів 

данківського горизонту та незгідно перекриваються переважно турнейськими 

утвореннями нижнього карбону. У літологічному відношенні вони представлені 

згустково-детритовими та органогенно-уламковими вапняками з незначними 

прошарками пісковиків, алевролітів та аргілітів. Товщина озерсько-хованських 

утворень змінюється від 100 м до 800 м. 

Кам’яновугільна система 

Нижньокам’яновугільний відділ 

Має значне поширення у південній прибортовій зоні ДДз. Залягає вони 

незгідно на різновікових відкладах девону або кристалічного фундаменту, 

перекриваючись також незгідно породами середнього карбону1.  

Відклади нижнього карбону представляють собою поліфаціальну товщу 

порід від карбонатних та карбонатно-глинистих морських до сіро- та 

темнокольорових теригенних прибережно-морських і лагунних та 

строкатокольорових континентальних.  

Нижньокам’яновугільний відділ складають турнейський, візейський та 

серпуховський яруси. 

Турнейський ярус. 

Відклади турнейського ярусу трансгресивно залягають на різних рівнях 

девону, а іноді і на докембрійських утвореннях і незгідно перекриваються 

породами нижнього візе.  

У турнейських відкладах спостерігається послідовна зміна складу порід з 

південного сходу на північний захід від переважно карбонатних та карбонатно-

                                                 
1 Детальніше нижньокам’яновугільні відклади будуть описані у підрозділі 3.2. «Індексація, кореляція, літолого-
фаціальна та геофізична характеристики продуктивних горизонтів нижнього карбону» 
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глинистих морських до сірокольорових теригенних прибережно-морських і 

лагунних та строкатокольорових континентальних. 

Нижня границя турнейського ярусу, або границя між девоном і карбоном, 

прийнята в ДДЗ у підошві ХV МФГ, тобто в підошві аналогів мальовського 

горизонту. Товщина турнейських відкладів, які зазвичай поділяють на два 

під’яруси, – до 620 м. 

Візейський ярус. 

Трансгресивно залягає на різних стратиграфічних рівнях турнейського 

ярусу, девону, а в межах окремих виступів фундаменту (Остапівсько-

Білоцерківський та ін.) – на докембрійських утвореннях. Повнота розрізу і 

товщина порід візейського ярусу коливаються в широких межах, внаслідок 

перерв в осадконакопиченні.  

У складі візейського ярусу виділяються два під’яруси. 

Нижньовізейський під’ярус. Для нижнього візе характерне суттєве 

зростання ролі вапняків, які домінують у верхній частині розрізу (XIII МФГ). 

Іноді на площах, що розташовані поблизу крайового порушення та на заході, 

спостерігається збільшення ролі терригенного матеріалу. Тут розріз ХIV МФГ 

представлений пісковиками з прошарками аргілітів та вапняків. Товщина 

нижньовізейського під’ярусу коливається в широких межах від 50 м до 350 м. 

Верхньовізейський під’ярус. Нижня частина - це переважно теригенна 

товща представлена аргілітами, алевролітами та пісковиками. Тільки нижніх 

~50 м її представлені кременисто-карбонатно-глинистими породами (рудівські 

шари). Інша частина розрізу (ХІІ, ХІ та Х МФГ) також представлена 

теригенними породами. На більшій частині південної прибортової зони це 

переважно пісковики та аргіліти з прошарками алевролітів та вапняків. 

Причому, пісковики у розрізі домінують, окрім Руденківсько-

Новомиколаївської ділянки, де розріз представлений аргілітами з прошарками 

алевролітів і пісковиків у верхній частині. 
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Серпуховський ярус 

Серпуховські відклади без перерви в осадконакопиченні, на думку 

автора, залягають на верхньовізейських. У складі серпуховського ярусу 

виділяється два під’яруси – нижній та верхній.  

Нижньосерпуховський під’ярус. У його складі переважають лагунно-

континентальні відклади. У південній прибортовій зоні алеврито-глиниста 

товща характеризується дрібноритмічною («флішоїдною») будовою, завдяки 

чисельним тонким прошаркам алевролітів, кам’яного вугілля та карбонатних 

конкрецій. Вапняки зустрічаються лише у нижній частині розрізу. Товщина 

під’ярусу коливається в широких межах від 100 м на заході до 800 м на сході. 

Відклади верхньосерпуховського під’ярусу трансгресивно залягають на 

різних горизонтах нижньосерпуховського під’ярусу. На відміну від 

нижньосерпуховського під’ярусу, де домінують опріснені лагунні відклади, у 

верхньосерпуховському під’ярусі суттєву роль відіграють типово морські 

утворення. Це чергування пісковиків, алевролітів, аргілітів з прошарками 

органогенно-детритових вапняків та поодинокими прошарками кам’яного 

вугілля. Товщина під’ярусу змінюється від 80-100 м до 300-350 м. 

Середньокам’яновугільний відділ  

У середньому карбоні виділяється два яруси: башкирський та 

московський. Нижня межа між башкирським та серпуховським ярусами 

проходить по підошві світи С2
0 (С1

5), при цьому спостерігається перерва в 

осадконакопиченні. Ця границя визначається як за палеонтологічними 

(конодонти) даними, так і за зміною літологічного складу – появою у розрізі 

строкатобарвних аргілітів. Верхня межа між середнім і верхнім карбоном 

проходить всередині ісаєвської світи (С3
1), що є не дуже зручним при 

розчленуванні та кореляції. Перерви в осадконакопиченні тут не 

спостерігається. 
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Башкирський ярус 

Трансгресивно залягають на різних горизонтах серпуховського ярусу. 

Товщина башкирського ярусу коливається в широких межах від 50-100 м на 

заході до 1000-1500 м на південному сході.  

Складається башкирський ярус з двох під’ярусів: нижнього і верхнього. За 

літологічним складом вони дуже різняться.  

У розрізі нижньобашкирського під’ярусу виділяють дві світи: С2
0 та С2

1. 

Якраз ці світи та нижні вапняки світи С2
2 з морською фауною входять до складу 

глинисто-карбонатної товщі – «башкирської плити», яка є надійним 

корелятивним репером. Причому карбонатність розрізу зростає у напрямку з 

півдня на північ.  Товщина відкладів ранньобашкирського віку коливається від 

0-100 м на заході до 300-400 м у південно-східній частині западини.  

Верхньобашкирський під’ярус - теригенна товща циклічної будови, яка 

відкладалась переважно у алювіально-лагунних умовах. Нижня межа під’ярусу 

проходить у верхній частині так званої «карбонатної плити», палеонтологічно 

вона не завжди добре обґрунтована. У розрізі верхньобашкирського під’ярусу 

виділяють три світи: С2
2, С2

3 та С2
4. Товщина відкладів пізньобашкирського віку 

коливається в межах від 0-200 м на заході до 800-1000 м у південно-східній 

частині западини. 

Московський ярус. 

На багатьох площах у південній прибортовій зоні московські відклади 

частково розмиті (Шандрівська, Кибинціська, Горобцівська, Ливенська, 

Малосорочинська, Білоцерківська, Руденківська, Катеринівська, Зачепилівська 

та ін.), а на деяких – розмиті повністю (Михайлівська, Левенцівська, 

Чапаївська, Юріївська, Солонцівська та ін.). На підстеляючих башкирських 

відкладах породи московського віку залягають, зазвичай, без стратиграфічної 

перерви, окрім окремих структур. Границя між ними проходить по підошві 

світи С2
5. Московський ярус представлений теригенними відкладами: 

аргілітами, алевролітами та пісковиками, які ритмічно перешаровуються з 
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проверствами вугілля та вапняків, які у розрізі відіграють роль маркуючих 

пачок. Кількість пісковиків збільшується у нижній частині розрізу. 

За умовами осадконакопичення більша частина розрізу московського віку 

може бути віднесена до субконтинентальних утворень (лагунні, алювіальні та 

озерно-болотні фації), але окремі прошарки і верхи ярусу представлені 

переважно морськими (затоковими) утвореннями. У ДДЗ московський ярус 

розглядається в об’ємі аналогів світ Донбасу: С2
5, С2

6, С2
7 та частини ісаєвської 

світи (С3
1).  

Складається московський ярус з двох під’ярусів: нижнього і верхнього. 

Границя між під’ярусами проходить по підошві світи С2
7. Товщина відкладів 

московського ярусу дуже зменшується з південного сходу на північний захід і 

коливається в межах від 100-150 м до 1000 м. 

Верхньокам’яновугільний відділ 

В південній прибортовій зоні ДДЗ має значне поширення та поділяється на  

касимовський та гжельський яруси. Нижня границя відділу проводиться по 

вапняку N2, який приймається за покрівлю біостратиграфічної зони С2m
e, а 

верхня границя – по підошві так званої мелихівської товщі.  

Верхньокам’яновугільні відклади представлені переважно чергуванням 

аргілітів і пісковиків з прошарками алевролітів і поодиноких прошарків 

вапняків і доломітів. Переважають континентальні, у тому числі алювіальні, а 

також лагунні відклади. Товщина верхнього карбону змінюється від 30-50 м до 

400-450 м.  

Пермська система 

Стратиграфія пермської системи ДДЗ викликає найбільші дискусії. Тут 

достовірно встановлено присутність тільки нижнього відділу пермі. Границя 

пермі з верхнім карбоном проводиться по підошві вапняку Q4 в середині 

картамиської світи: нижня частина відноситься до верхнього карбону, а верхня 

(мелихівська підсвіта) – до нижньої пермі.  

Асельський ярус виділяється у складі картамиської, микитівської та 

слов’янської світ. 
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Картамиська світа виділяється як верхня частина теригенної 

червонокольорової формації, що є перехідною ланкою між 

верхньокам’яновугільними вугленосними та пермськими соленосними 

відкладами. Границя проводиться за різкою літологічною зміною на цьому 

рівні: відсутність світлих алювіальних пісковиків аркозового та кварцово-

польовошпатового складу та поява вище у розрізі червоноколірних глин і 

алевролітів, різка зміна складу глинистих мінералів. На більшій частині 

території досліджень площ картамиська світа відсутня. Її товщина, там де вона 

є (західна частина), не перевищує 60-70 метрів.  

Микитівська світа у південній прибортовій зоні має також дуже обмежене 

поширення (лише західна частина - Монастирищенська, Білоусівська площі. До 

неї відноситься частина нижньопермської карбонатно-сульфатно-соленосної 

товщі. Товщина світи коливається в межах 50-80 м. 

Відклади слов’янської світи у південній прибортовій зоні також поширені 

тільки на її заході. Вони залягають на породах микитівської світи, розмитій 

поверхні верхнього, а місцями середнього карбону і перекриваються 

тріасовими відкладами. Тут спостерігаються карбонатно-сульфатно-соленосний 

та карбонатний типи розрізу. В середньому товщина світи не перевищує 100 м. 

Мезозойcька ератема 

Тріас включає глинисту пересазьку, глинисто-піщану шебелинську та 

піщану коренівську товщі дронівської світи, а також глинисту серебрянську та 

піщано-глинисту протопопівську світи. Загальна товщина відкладів від десятків 

метрів до 300-350 м.  

Відклади юрської системи в обсязі середнього і верхнього відділів, 

представлені морськими і континентальними глинами, пісками, рихлими 

пісковиками з прошарками вапняків та туфогенних пісковиків. Товщина 

відкладів юри сягає 400-450 м.  

Відклади нижньої крейди і нижньої частини верхньої крейди представлені 

глинами, пісками і пісковиками. Верхня частина верхньої крейди складена 
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мергельно-крейдяною товщею. Товщина крейдових відкладів на території 

досліджень коливається в межах від 50 м до 400-450 м.   

Кайнозойcька ератема 

Палеогенові утворення представлені пісками та пісковиками (канівська та 

бучацька світи), мергелями (київська світа) та глауконітовими пісковиками 

(харківська світа). Їх товщина не перевищує 250-300 м.  

Неогенові відклади, товщина яких становить перші десятки метрів, 

представлені морськими та континентальними піщанистими та глинистими 

породами.  

Четвертинні утворення мають товщину до 20-30 м і представлені 

різноманітними за генетичними типами відкладами (алювіальні, делювіальні, 

елювіальні та ін.) 

 

3.2. Індексація, кореляція, літолого-фаціальна та геофізична 

характеристики продуктивних горизонтів нижнього карбону 

Основою для стратиграфічного розчленування відкладів нижнього карбону 

ДДЗ в даній роботі є уточнена стратиграфічна регіональна схема (Рис.3.1), в 

основу якої лягли мікрофауністичні горизонти Н.Є. Бражнікової [4]. Завдяки 

цьому вдалось вирішити широке коло питань геології ДДЗ. Разом з тим слід 

зазначити, що нафтогазова геологія має потребу в детальнішому розчленуванні 

розрізу, виділенні і кореляції окремих продуктивних нафтогазоносних 

горизонтів. Саме по окремим продуктивним пластам проводиться підрахунок 

запасів корисних копалин, з’ясовуються закономірності їх утворення і 

розповсюдження з метою подальших пошуків нових покладів. Без детального 

розчленування і регіональної пошарової кореляції продуктивних горизонтів 

(ПГ) неможливо достовірно і ефективно виконати прогноз нафтогазоносності. 

У 1974 р. була вперше виконана регіональна кореляція ПГ нижнього 

карбону від Донбасу до Чернігова та розроблена єдина (уніфікована) схема їх 

індексації [5].  
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З 90-тих років почалась кампанія по створенню регіональних 

стратиграфічних схем новітнього покоління, в яких обов’язковим місцевим 

літолого-стратиграфічним стратоном була світа. Тому в 1991 р. розріз нижнього 

карбону розчленували на світи і прив’язали до них ПГ [50].  

В останні роки дослідження по вивченню будови, літолого-фаціального 

складу ПГ нижнього карбону, їх кореляцію та індексацію проводять            

В.Т. Кривошеєв [35, 36], С.В. Онуфришин [41, 42], Л.П. Соляник [48].  

Разом з тим, слід зазначити, що не дивлячись на значний об’єм виконаних 

досліджень, велику кількість звітів і публікацій, ПГ залишаються ще 

недостатньо вивченими. Це пов’язано з їх складною будовою, неясною 

природою утворення, високою фаціальною мінливістю.  

На сьогодні є достатньо нової інформації, щоб зробити детальніше 

літолого-стратиграфічне розчленування. В цій роботі, з урахуванням всіх нових 

матеріалів, виконана кореляція складнопобудованих ПГ турне, візе і серпухова 

та уточнена, в багатьох випадках, їх індексація.  

Кореляція та індексація ПГ базується на детальному літо-

стратиграфічному і біостратиграфічному розчленуванні відкладів нижнього 

карбону та детальному послідовному простеженні від розрізу до розрізу 

окремих маркуючих морських аргілітів та вапняків, як скелетної основи 

кореляції. При цьому широко використовувались визначення віку порід за 

різними групами  фауни (форамініфери, брахіоподи, остракоди, корали, спори 

та інші), літолого-фаціальна характеристика окремих товщ і продуктивних 

пачок, дані промислових геофізичних досліджень [4, 9, 21-25, 27, 29, 30, 33-36, 

38, 41, 42, 44-46, 48, 51].  

Тут слід зазначити, що фауна, яка знаходиться в породах, використовувалась в 

двох аспектах: виділялись комплекси форамініфер, брахіопод, остракод для 

визначення геологічного віку і в аспекті виявлення фаціальних умов утворення 

порід. Крім цього, при кореляції продуктивних горизонтів нижнього карбону 

використовувались не тільки маркуючі вапняки, але й деякі характерні пачки 

глин і аргілітів, вугільні прошарки, наявність конкрецій сидеритів, окременіння 
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порід, неповторні згрупування шарів, які мають характерні форми запису по 

різним видам каротажу.  

Відповідно з прийнятою схемою стратиграфії відклади нижнього карбону 

поділяються на мікрофауністичні горизонти, світи, з виділенням продуктивних 

нафтогазових горизонтів, покришок (перемичок) і маркуючих пачок морських 

аргілітів і вапняків. 

Продуктивні горизонти, покришки і маркуючі пачки аргілітів і вапняків 

займають певне стратиграфічне місце в розрізі. Кожному продуктивному 

горизонту присвоєний індекс великої букви українського алфавіту по назві 

ярусу; покришці (перемичці) – мала буква алфавіту по ярусу і цифра 

підстеляючого ПГ: реперній пачці або маркуючому вапняку мала буква 

латинського алфавіту (рис. 3.1). 

Нижче наводиться характеристика кожного ПГ. Для виявлення 

літологічного складу використані керн, мінералого-петрографічний опис 

шліфів, рентгено-структурний аналіз і ГДС [23-25, 33, 35, 38, 41-42, 45-46, 48, 

51]; геологічний вік та регіональна кореляція встановлювалися за 

форамініферами, спорами, брахіоподами, остракодами. 

Турнейський ярус 

Питання границь ярусів нижнього карбону, не дивлячись на вивчення цієї 

проблеми очима багатьох дослідників, залишається ще дискусійним. 

Обговорення його проводяться на різних рівнях. Ще гостріше стоїть питання 

зіставлення окремих підрозділів нижнього карбону западини з одновіковими 

стратонами Донецького басейну та Руської платформи. 

Однією з найбільш дискусійних границь є границя між девоном і 

карбоном. Від варіанту цієї межі залежить об`єм турнейського ярусу. В 

центральних областях Руської платформи, в Донбасі, ДДЗ, Прип’ятському 

прогині за останні 20-30 років спостерігається тенденція про віднесення так 

званої перехідної від девону до карбона товщі (ХVа МФГ), більшістю 

дослідників до девону. 
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Рис.  3.1 - Схема стратиграфії нижньокам’яновугільних відкладів (за Вакарчуком Г.І., Вертюхом А.М.,      

Кононенко Л.П.) [21] 
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Деякі дослідники за даними фауни форамініфер, брахіопод, остракод і 

спорово-пилкових комплексів обгрунтовують проведення границі між девоном 

і карбоном в підошві мальовського горизонту, або трохи нижче – в підошві 

надєждинських шарів в ДДЗ [44]. Інші вперше добре вивчили та детально 

охарактеризували перехідну товщу від девону до карбону в південній 

прибортовій зоні ДДЗ (Руденківська, Новомиколаївська, Горобцівська площі), 

виділили бельські та руденківські шари і по покрівлі останніх пропонують 

проводити границю між девонською та кам’новугільною системами [2]. На їх 

думку такий рівень границі добре обгрунтований фауною остракод, брахіопод, 

форамініфер, конодонтів і спорово-пилкових комплексів, бо на цьому рівні 

згасає розвиток багатьох девонських видів і родів і, починаючи з мальовського 

горизонту, появляються перші кам’яновугільні роди і види, в першу чергу 

остракод і конодонтів, значно оновлюються спорово-пилкові комплекси [29]. 

Такий рівень границі між девоном і карбоном відповідає підошві 

гоніатітової зони Gattendorfia в бельгійсько-французьких розрізах. Він 

прийнятий Стратиграфічним комітетом СРСР, а також Міжвідомчим 

стратиграфічним комітетом УРСР [50]. 

Однак описаний варіант цієї границі не є загальноприйнятим. Д.Є. 

Айзенверг, А.М. Ротай, Н.Є. Бражнікова за фауною брахіоподи і форамініфер 

відстоювали позицію проведення границі між девоном і карбоном в підошві 

зони С1ta Донбасу та ДДЗ. Вони висувають такі основні аргументи на користь 

цього варіанту: поява нових кам’яновугільних родів форамініфер в підошві 

зони С1ta Донбасу (Tournayella, Septaglomospiranella, Brunsiina), остракод; поява 

багатьох нових видів брахіопод і зникнення девонських; спалах видоутворення 

і масове розповсюдження групи Endothyra communis і Quasiendothyra 

kobeitusana. Цю точку зору підтримували багато дослідників з різних 

організацій.  

В роботі автором прийнятий варіант границі між девоном та карбоном в 

підошві  XV МФГ  турнейського ярусу,  тобто  в  підошві  зони  С1tb  Донбасу  і 

                                                 
 Згідно правила пріоритету бельські шари зараз називаються кременівськими. 
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мальовського горизонту Східно-Європейської платформи (СЄП). 

Турнейський ярус в ДДЗ є синонімом XV МФГ. Вивчення його органічних 

решток показало, що тут присутні аналоги всіх зон Донбасу (C1tb, C1tc, C1td) та 

горизонтів СЄП: мальовського, упінського, черепецького та кизеловського [49]. 

Межі між ними встановити складно, тим більше простежити їх по території 

ДДЗ. При такому стані вивченості найдоцільнішим, на думку автора, є 

літолого-стратиграфічне розчленування на світи з прив’язкою до них ПГ при 

контролі геологічним віком. 

Таким чином, турнейський ярус поділяється на два під’яруси – нижній і 

верхній, він розчленований на шість світ, до них прив’язані ПГ, які 

контролюються геологічним віком регіональних стратонів, тобто МФГ. 

Згідно прийнятої автором схеми стратиграфії карбону продуктивні 

горизонти турнейського ярусу ДДЗ мають таку приуроченість (Таблиця 3.1). 

 

Таблиця  3.1 - Зіставлення ПГ турнейського ярусу ДДЗ з зонами Донбасу 

та горизонтами Руської платформи. 

 

ПГ ДДЗ Зони Добасу 
Горизонти Руської 

платформи 
Т-4 С1tbн мальовський 

Т-3 С1tbв упінський 

Т-2 С1tс черепецький 

Т-1 C1td кизеловський 

 

Нижньотурнейський під’ярус 

Нижньотурнейський під’ярус різнофаціальний, відклади, що його 

складають, різного літологічного складу (Рис. 3.2). Зважаючи на це в ДДЗ 

розрізи під’ярусу по літоралі згруповані в три світи: карбонатний тип –  

юріївська, карбонатно-глинистий – зорківська, глинисто-піщаний 

континентальний – нижньолеляківська підсвіта [12, 13, 31, 43]. 
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Рисунок  3.2 – фрагмент карти товщин і літофацій нижньотурнейських відкладів (зона С1tb) Дніпровсько-Донецької западини [21]. 
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Продуктивний горизонт Т-4 

Він займає нижню частину юріївської і леляківської світ.  

Для карбонатного типу розрізу у південній прибортовій зоні ДДЗ, за 

типовий можна взяти розріз Юріївської площі, розташований біля крайового 

розлому. В св. № 2 ПГ Т-4 залягає в інт. 2094-2205 м. Складений він вапняками 

світло-сірими до білих, кристалічно-зернистими, подекуди згустковими або 

глинистими. Серед них зустрінуті пакети переважно аргілітів зеленувато-сірих і 

пісковиків світло-сірих з зеленуватим відтінком, кварцових, з карбонатним 

цементом. Залягає він тут без явної перерви на вікових аналогах зони C1ta 

Донбасу, перекривається згідно ПГ Т-3.  

На схід від Юріївської площі до Орільської ПГ Т-4 представлений 

карбонатами і мало відрізняється від типового. В бік занурення від борту  

(Багатойська, Перещепинська площі) серед вапняків зменшується кількість 

прошарків аргілітів, повністю зникають пісковики. 

Іншу картину представляє ПГ Т-4 на захід від типового розрізу. На 

Руденківсько-Новомиколаївській ділянці в деяких свердловинах він взагалі 

відсутній і тоді на девоні залягають верхньотурнейські відклади (св. № 7 

Руденківська), або візейські (св. № 14 Руденківська, св. № 411 Північно-

Минівська). В тих свердловинах, де ПГ Т-4 присутній (св. № 23 

Новомиколаївська, св. №№ 6, 19 Руденківські), він представлений глинисто-

карбонатними відкладами. В багатьох свердловинах на цій ділянці турне не 

розкрито бурінням. На Горобцівській площі в св. № 12 ПГ Т-4 відсутній, а в    

св. №№ 3, 7 на девоні залягає нижньовізейський під’ярус. 

На захід, починаючи з Тищенківської площі, розріз якої можна вважати 

перехідним від карбонатного до теригенного, горизонт складений аргілітами 

темно-сірими до чорних, гідрослюдистими з вуглистим та алевритовим 

матеріалом, тут ще зустрічаються прошарки вапняків. Такий перехідний тип 

зберігається до Окопівської площі. Далі від Окопівської площі в розрізі 

                                                 
 Розріз, розкритий цією свердловиною в інт. 2032-2210 м прийнятий за стратотип юріївської 
світи. 
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домінують пісковики, які складають близько 70-80%. Пісковики світло-сірі, 

різнозернисті, кварцові з прошарками сірих алевролітів та аргілітів. Як правило 

ПГ Т-4 перекривається ПГ Т-3. На деяких ділянках він відсутній (наприклад: 

Августівський, Білоцерківський виступи фундаменту, Радченківська 

структура). 

Оскільки ПГ Т-4 починає кам’яновугільне осадконакопичення після 

великої перерви між системами, то він не має повсюдного розповсюдження. 

Головна територія, де він в морських карбонатних фаціях – це схід південної 

прибортової зони. Зі зміною стратиграфічної повноти розрізу турне і фацій, 

змінюються і потужності ПГ Т-4. 

Залягає ПГ Т-4 незгідно на різновікових утвореннях девону: від франу до 

верхнього фамену. Найбільші потужності – 140 м зафіксовані на Тищенківській 

площі, найменші 20-30 м – в зонах виклинювання. 

Продуктивний горизонт Т-3 

ПГ Т-3 в південній прибортовій зоні має мінливий літолого-фаціальний 

склад і в юріївській та зорківській світах займає їх верхню частину, а в 

леляківській – середню. В схемі Донбасу він зіставляється автором приблизно з 

підзоною C1tbв. 

В її східній частині ПГ Т-3 і Т-4 карбонатні, тому інколи ці два горизонти 

буває складно відмежувати один від другого, як це спостерігається в нижньому 

візе при розмежуванні ПГ В-24 і В-25. 

За типовий карбонатний розріз ПГ Т-3 можна взяти розріз Перещепинської 

площі (св. № 49, інт. 4454-4510 м). Тут він складений вапняками темно-сірими, 

шламово-детритовими, іноді нерівномірно глинистими; загалом (за ГДС) 

глинистість зростає знизу в гору. Залягає тут ПГ Т-3 на Т-4, перекривається Т-2 

через п’ятиметрову глинисту перемичку.  

Такий тип простежується від меридіану Юріївської площі по Орільску. На 

цій ділянці в прирозломній зоні серед вапняків зустрічаються пісковики. За 

ГДС, ймовірно, пісковики з карбонатно-глинистим цементом та водонасичені 

(св. № 19 Юріївська). 
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Як і у випадку з ПГ Т-4, на Руденківсько-Новомиколаївській ділянці 

горизонт Т-3 має свої особливості. Так, там де він є (св. №№ 6, 9 Руденківські, 

св. №№ 1, 8, 29 Новомиколаївські та ін.), горизонт складають переважно 

аргіліти темно-сірі до чорних, тонкодисперсні, гідрослюдисті, з прошарками 

вапняків, іноді пісковиків. В багатьох свердловинах на цій ділянці ПГ Т-3 

відсутній (св. №№ 7, 14 Руденківські, св. № 411 Північно-Минівська та ін.). 

Далі на захід, на Горобцівській площі, він також не спостерігається:         

св. № 12 нижньотурнейські відклади не розкрила, у св. №№ 3, 7 – на девоні 

залягають нижньовізейські породи. ПГ Т-3 знову появляється на Зачепилівській 

площі, де представлений вапняками темно-сірими, глинистими, шламово-

детритовими з прошарками аргілітів. Такий тип зберігається по Сагайдацьку 

площу, тільки на останній збільшується кількість теригенних порід. Ще 

західніше ПГ Т-3 простежується до Північно-Леляківської площі, виключенням 

є Радченківська структура та площі, що розташовані на Білоцерківському 

виступі фундаменту, де на девоні залягають відклади верхнього візе. 

На Малосорочинській площі спостерігається перехідний теригенно-

карбонатний тип розрізу від морського карбонатного до субконтинентального 

теригенного. Він представлений сірими аргілітами з обвугленими рослинними 

рештками, з прошарками вапняків та пісковиків. Такий тип розрізу зберігається 

до Окопівської площі, а починаючи з неї і до Августівської розріз стає повністю 

теригенним (Рис. 3.3). У ньому домінують пісковики (до 70-80 %). 

Пісковики світло-сірі дрібно-середньозернисті, кварцові, з лінзами, 

пластами та прошарками аргілітів сірих, іноді строкатобарвних, каолінітових, 

подекуди зі слідами рослинності. Ці породи несуть на собі ознаки 

континентального походження. Потужність ПГ Т-3 в південній прибортовій 

зоні змінюється від 45 м до 70 м. 

Верхньотурнейський під’ярус 

Як і відклади нижньотурнейського під’ярусу, утворення 

пізньотурнейського віку також різнофаціальні (Рис 3.4). Типи розрізів 

верхньотурнейського під’ярусу також згруповані в світи. Переважно карбонатні  
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Рисунок 3.3 - Схема кореляції турнейсько-візейських відкладів по лінії свердловин:  Августівська св. № 5 – 

Малосорочинська св. № 4 [21] 
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Рисунок  3.4 – фрагмент карти товщин і літофацій верхньотурнейських відкладів (зони С1tс та С1td) Дніпровсько-Донецької западини [21]. 
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відклади об’єднуються в солонцівську світу, глинисто-карбонатні і карбонатно-

глинисті представляють славківську світу, а розрізи, де домінують глинисті 

утворення складають побиванську світу. Всі ці світи включають в себе відклади 

морського походження. Континентальні і субконтинентальні верхньотурнейські 

відклади представлені переважно теригенно-глинистим типом розрізу. Вони 

відносяться до леляківської світи і складають її верхню частину [12, 13, 31]. 

Вивчення геологічного віку показало, що в ДДЗ присутні вікові аналоги 

зон C1tc i C1td Донбасу, черепецького і кизеловського горизонтів Руської 

платформи.  

Продуктивний горизонт Т-2 

За типовий ПГ Т-2 взятий розріз на Мачуській площі (св. 500, інт. 5199-

5279 м) (Рис. 3.5). Він представляє карбонатний тип. В цій свердловині 

спостерігається деяка диференціація порід і по каротажу можна виділити дві 

пачки, які трохи відрізняються за літологічним складом. Обидві ці пачки 

складені вапняками сірими міцними, перекристалізованими, іноді 

тонкозернистими, прошарками тріщинуватими; тріщини заповнені кальцитом і 

бітумінозною речовиною. В вапняках зрідка зустрічаються кріноідеї, 

остракоди, пелециподи та водорості Girvanella. А в нижцій пачці (межа між 

цими пачками на глибині 5232 м) вапняки стають глинистішими, можливо з 

прошарками аргілітів. Залягає тут ПГ Т-2 на ПГ Т-3, а перекривається з 

великими неузгодженням відкладами ХІІа МФГ. 

Диференціація порід зберігається і на інших площах. Причому вона стає 

помітнішою і в розрізі горизонту Т-2 чітко виділяються дві літологічні товщі: 

теригенна (глиниста) та карбонатна. Це спостерігається і на Славківській 

площі, де знаходиться стратотип славківської світи, яка становить ПГ Т-2. 

Вапняки тут такі ж, як і на Мачуській площі, а глиниста товща представлена 

аргілітами темно-сірими, гідрослюдистими з нерівномірною домішкою 

кальциту, з лінзами та прошарками вапняків іноді й пісковиків. 

Такий тип розрізу спостерігається на захід від Мачуської до 

Малосорочинської площі та на схід до Юріївської. Західніше 



 

73

 

 

 

Рисунок  3.5 - типовий для морського карбонатного типу  розріз продуктивного горизонту Т-2 (св. № 500 Мачуська) [21] 
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Малосорочинської площі від ПГ Т-2 залишається лише теригенна частина, 

причому збільшується кількість пісковиків. Така ж тенденція зберігається в 

напрямку до борту. У автора немає повної впевненості, чи це залишалась тільки 

нижня частина, а верхня карбонатна відсутня, чи може карбонати замістились 

теригенними відкладами. На схід від Юріївської площі горизонт Т-2 відсутній. 

Там ПГ Т-3 перекривається відкладами XIV МФГ. Виключенням є 

Перещепинська площа, де в св. 49 присутній ПГ Т-2, представлений вапняками, 

з незначними прошарками аргілітів. 

Товщина ПГ Т-2 в південній прибортовій зоні змінюється від 50-70 м до 

150 м. Аномальна товщина на Славківській площі становить 340 м. 

Продуктивний горизонт Т-1 

ПГ Т-1 не стабільний за літологією та геологічною будовою. Він 

приурочений до трьох світ: солонцівської, побиванської і верхньої частини 

леляківської (рис. 3.1). 

В межах солонцівської світи за типовий взятий розріз на Мареницькій 

площі (св. № 3, інт. 4780-4834м) (Рис. 3.6). Тут у верхній частині його є 

визначення геологічного віку. Нижня частина ПГ Т-1 отримала таку ж вікову 

прив’язку на Яблунівській площі. І на Мареницькій і на Яблунівській площах 

він складений пакетами вапняків і аргілітів. Вапняки темно-сірі, глинисті, 

шламово-детритові і згусткові. Аргіліти темно-сірі, гідрослюдистого складу, 

тонкодисперсні, інтервалами зі значними домішками карбонатів. Залягає він 

згідно на ПГ Т-2 і незгідно перекривається ПГ В-26 візейського ярусу. 

В південній прибортовій зоні ПГ Т-1 відсутній від Орільської площі на 

сході до меридіану Юріївської площі на заході. На Юріївській площі біля 

крайового розлому (св. №№ 2, 19) розріз теригенно-карбонатний. Вапнякі 

темно-сірі глинисті, приховано-кристалічні. Вони домінують в нижній  частині 

горизонту. Верхня частина ПГ Т-1 складена переважно пісковиками сірими, 

поліміктовими, несортованими з прошарками темно-сірих аргілітів, переважно 

гідрослюдистих. В розрізі св. № 20 на цій площі (в напрямку занурення) така 
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Рисунок  3.6 - типовий для морського карбонатно-глинистого типу розріз продуктивного горизонту Т-1 (св. № 3 Мареницька) [21] 
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диференціація не помітна. Тут весь розріз представлений вапняками з 

прошарками пісковиків. 

На захід, на Руденківсько-Новомиколаївськії ділянці, горизонт складений 

темно-сірими дрібнозернистими глинистими вапняками з рідкими уламками 

брахіопод та форамініфер, за якими встановлений вік С1t верх або С1td. Серед 

вапняків є прошарки аргілітів темно-сірих, карбонатних, місцями алевритових, 

іноді з прошаркамии світло-сірих карбонатних алевролітів. У св. № 19-

Руденківській ПГ Т-1 виділений автором у інт. 4182-4370 м. Він представлений 

пісковиками кварцовими, середньо-крупно-зернистими, карбонатними, 

горизонтально-шаруватими, в нижній частині спостерігається чергування 

темно-сірих алевролітів карбонатних, іноді з 3-5 м прошарками вапняків, рідко 

з проверстками темно-сірих аргілітів. 

Далі на захід до Славківської площі ПГ Т-1 відсутній. На Славківській 

площі він складений карбонатними відкладами. На сусідній з нею 

Тищенківській площі розріз стає теригенно-карбонатним, причому чітко видно 

дві літологічні товщі: нижня – чисто карбонатна, подекуди з незначними 

прошарками пісковиків. Верхня товща – перешарування вапняків, пісковиків і 

аргілітів (товщина пластів 3-10 м). Західніше, на Радченківській площі, весь 

розріз ПГ Т-1 такий, як верхня частина ПГ Т-1 на Тищенківській площі, тільки 

потужність вапняків та пісковиків трохи зростає та з’являються аргіліти. В 

напрямку крайового розлому (від цих площ) ПГ Т-1 відсутній. Починаючи з 

Малосорочинської площі по Північно-Леляківську, він представлений 

теригенним типом. На Малосорочинській площі – це переважно пісковики з 

прошарками вапняків та аргілітів, а вже з Окопівської площі – це переважно 

пісковики (до 80-90%) з прошарками аргілітів. Пісковики світло-сірі, дрібно-

середньозернисті, кварцові, іноді слюдисті. Аргіліти темно-сірі, слабослюдисті, 

алевритисті.  

Виключенням є ділянка від Білоусівської площі по Калиновицьку, де 

розріз ПГ Т-1 подібний до радченківського. Далі на захід на Прилуцькій, 

Августівській площах він не спостерігається. 



 

77

Потужність ПГ Т-1 в південній прибортовій зоні змінюється від 20 м на 

заході до 200 м на сході. 

Слід відзначити, що частина розрізу турне, пов’язана з ПГ Т-1, в 

морському карбонатному вигляді має найбільше розповсюдження. На відміну 

від інших горизонтів турне, ПГ Т-1 в карбонатних фаціях спостерігається на 

Яблунівській, Рудівській площах, а вже далі на захід заміщуються теригенними 

піщано-глинисто-алевролітовими породами. 

В південно-східній прибортовій частині западини, де пограничні відклади 

турне-візе представлені морськими карбонатними фаціями, верхня межа 

турнейського ярусу, або нижня візейського ярусу проводиться в підошві зони 

С1Va XІV МФГ. Тут серед форамініфер вперше з’являються псеудолітуотубели, 

глобоендотіри, еопараштафели, тетратаксіси, палеотекстулярії, велика кількість 

даінел. Але інколи в зоні С1Va присутні доживаючі турнейські види і тому такі 

дослідники як, наприклад, М.В. Вдовенко пропонує відносити її до турне і на 

цьому наполягає [9]. Зараз Міжнародним стратиграфічним комітетом границя 

між турнейським і візейським ярусами затверджена саме на цьому рівні. Проте 

автор вважає, що дану границю треба було б залишити на старому місці, бо 

якраз тут проходять серйозні зміни у літологічному складі та спостерігається 

регіональний перерив в осадконакопиченні, внаслідок якого розмиваються 

верхні горизонти турне та нижні візе.  

Спостереження за конкретними розрізами і кореляція їх за ГДС показує, 

що визначення за форамініферами С1Va або Сt-v є і під прийнятою межею і над 

нею. Серед брахіопод з’являються Levitussia humerosa, L. donaica, L. sublaevis, 

Delepinea magna та інші. Зустрічаються корали Calmiussiphilum calmiussi, 

відмічається певне оновлення спорово-пилкових комплексів. 

Значно складніше вирішити питання проведення границі на північному 

заході, де візейські та турнейські відклади представлені теригенними фаціями. 

Тут ця границя обгрунтовується спорово-пилковими комплексами. Оскільки 

спори і пилок монографічно не вивчались, то зараз можна стверджувати, що в 

теригенних відкладах турне-візе виявлені вікови аналоги кизеловського 
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горизонту турне і радаєвського візе. Наявність вікових аналогів єлховського 

горизонту поки що лишається не обґрунтованим, хоча подекуди палінологи 

датують відклади внизу візе як єлховсько-радаєвські. 

Візейський ярус 

В цій роботі прийнято ділення його на два під’яруси. До нижнього 

під’ярусу відносяться XIV i XIII МФГ. З ХІІа по Х МФГ – це верхній під’ярус. 

Візейський ярус, як і турнейський, літологічно і фаціально мінливий, особливо 

нижній під’ярус [3, 7, 14-17]. Вивчення органічних решток дало змогу 

встановити, що в ДДЗ присутні вікові аналоги всіх зон Донбасу та горизонтів 

Руської платформи (Таблиця  3.2). 

 

Таблиця 3.2 - Зіставлення ПГ візейського ярусу з мікрофауністичними 

горизонтами та світами ДДЗ. 

ПГ МФГ Світи 

В-27 

В-26 
XIV песківська, артюхівська 

В-25 

В-24 
ХІІІ яблунівська, артюхівська 

В-23 

В-22 

В-21 

ХІІа солохівська 

В-20 

В-19 

В-18 

В-17 

ХІІ андріяшівська 

В-16 

В-15 
ХІ перекопівська 

В-14 Х васильківська 
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Нижньовізейській під’ярус 

Він розчленований за домінуючими комплексами форамініфер на XIV i 

XIII МФГ. 

XIV мікрофауністичний горизонт 

Складається з двох ПГ: В-27 і В-26 [18]. 

Продуктивний горизонт В-27 

Цим горизонтом починається візейський ярус в ДДЗ. А оскільки між турне і 

візе була перерва в осадконакопиченні [28], за рахунок якої повністю 

розмивались відклади пізньотурнейського віку на окремих ділянках,  то  це 

дуже вплинуло як на його розповсюдження, так і на літологічний склад та 

повноту. Як і інші горизонти він літологічно і фаціально мінливий. ПГ В-27 

приурочений до самої нижньої частини XIV МФГ, часто даний горизонт 

відсутній. 

Типовим для морського карбонатно-глинистого розрізу можна взяти розріз 

на  Циганській площі (св. № 429,  інт.  5195-5240 м), що розташована в 

приосьовій зоні, що прилягає до південної прибортової зони (Рис. 3.7). 

Циганський тип представлений вапняками темно-сірими, кристалічними та 

дрібно-тонкозернистими, інтервалами глинистими, зі скупченнями піриту. В 

породах зустрінутий зоодетрит кріноідей, брахіопод, форамініфер, моховаток, 

коралів та уривків водоростей. За форамініферами встановлено, що це перехідні 

від турне до візе відклади, які відносяться до візе. 

В південній прибортовій зоні карбонатно-глинистий ПГ В-27 має 

обмежене розповсюдження. Крім Циганської, такого ж типу розріз 

спостерігається на Новодиканській, Південно-Новодиканській площах. До 

Окопівської площі ми його не спостерігаємо, а на ній – це пачка переважно 

глинистих  відкладів  вугільного  типу,  подекуди  з  зоодетритом  брахіоподи 

турнейсько-ранньовізейського обліку та спорами єлховсько-радаєвського 

стратиграфічного рівня. Складається враження, що Окопівська площа 

розташована в зоні переходу від морського до континентального накопичення, 

але ПГ В-27 тут ще переважно морський теригенний. 
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Рисунок  3.7 - типовий для морського карбонатно-глинистого типу розріз продуктивного горизонту В-27 (св. № 429 Циганська) [21] 
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Західніше Окопівської площі – це вже, в основному, пісковики світло-сірі, 

різнозернисті, переважно кварцові з каолінітовим і кварцовим цементом, з 

добрими ємнісними та фільтраційними властивостями. Серед них 

зустрічаються  лінзи,  шари  і  пакети аргілітів каолінітових,  світло-сірих, іноді 

строкатоколірних. Це вже континентальні відклади. Подібного характеру ПГ В-

27 на Щурівській площі, а західніше він не спостерігається. 

Залягає горизонт В-27 незгідно на ПГ Т-1, а перекривається В-26н. 

Товщина горизонту В-27 в південній прибортовій зоні 40-60 м. 

Продуктивний горизонт В-26 

Він знаходиться в середній-верхній частині ХIV МФГ нижнього візе, 

літологічно і фаціально мінливий від карбонатних шельфових до піщаних 

континентальних відкладів. Найчастіше його будова дозволяє розділити його на 

два підгоризонти: В-26н і В-26в.  

За типовий для карбонатного шельфа можна взяти розріз на 

Перещепинській площі (Рис. 3.8). У св. № 49 він залягає в інт. 4196-4306м. Тут, 

в нижній  частині  він  складений  пакетами  карбонатно-глинистих     відкладів 

(перешарування аргілітів і вапняків); у середній частині – вапняками, у верхній 

– це два  пакети  вапняків, розділені пакетом аргілітів. Нижня і середня частина 

складають підгоризонт В-26н, верхня – В-26в. 

Вапняки в ПГ В-26 сірі, темно-сірі, шламово-детритові (брахіоподи, 

кріноідеї, моховатки, остракоди, форамініфери, водорості та інші), 

кристалічнозернисті, органогенно-уламкові, в різній мірі глинисті. Аргіліти 

темно-сірі гідрослюдистого складу, тонкодисперсні, в різній мірі збагачені 

кальцитовою домішкою. 

Така будова ПГ В-26 в південній прибортовій зоні на схід від 

Перещепинської площі спостерігається тільки на Личківській площі. Східніше 

товщина ПГ В-26 дуже зменшується, він стає переважно глинистим, або 

карбонатно-глинистим (Орільська, Катеринівська площі), і автору не зрозуміло: 

це генетичні зміни, чи пов’язані з перервами. Тому тут ПГ В-26 не 

розчленований на підгоризонти. Вздовж борта, починаючи з Михайлівської 
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Рисунок 3.8 - типовий для морського карбонатного типу розріз продуктивного горизонту В-26 (св. № 49 Перещепинська) [21] 
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площі на схід, він має мінливу стратиграфічну повноту: то представлений в 

повному об’ємі (Михайлівська, Юріївська площі), то тільки нерозчленованою 

теригенною (Левенцівська, Кременівська площі) чи карбонатно-глинистою 

(Іллічівська площа) пачками, то взагалі зникає (Голубівська площа). Це можна 

пояснити дією перерви, або фаціальним заміщенням по латералі. При цьому у 

всіх цих розрізах помітно збільшується роль теригенних відкладів, з’являється 

велика кількість пісковиків. 

На Руденківсько-Новомиколаївській ділянці в більшості свердловин ПГ  В-

26 представлений аргілітами з невеликими прошарками пісковиків і вапняків. 

Розріз, подібний до Перещепинського на захід зберігається по Окопівську 

площу, при цьому спостерігається зростання ролі теригенних відкладів. На 

Радченківській площі нерозчленований ПГ В-26 майже повністю складений 

пісковиками (Рис. 3.9). 

Західніше Окопівської площі ПГ В-26 стає повністю теригенним. Він 

представлений аргілітами з незначними прошарками алевролітів і пісковиків. В 

верхній частині іноді зустрічаються вапняки (Білоусівська площа). Такий розріз 

зберігається по Північно-Леляківську площу, західніше якої від ПГ В-26 

залишається тільки верхня частина (В-26в), яка майже повністю представлена 

пісковиками, з поодинокими прошарками аргілітів (Щурівська, Августівська 

площі). 

В південній прибортовій зоні ПГ В-26 контролюється крайовим 

порушенням. Його потужність змінюється в межах 30-120 м. 

ХІІІ мікрофауністичний горизонт 

Це рівень максимального карбонатного накопичення, який складає 

яблунівську світу і відомий, як візейська карбонатна “плита”. Як правило, з нею 

пов’язаний сейсмічний відбиваючий горизонт Vв3. В більшості випадків 

“плита” має ритмічну будову. Спостерігається чотири ритми. Два нижніх 

складають ПГ В-25, два верхніх –  В-24. 
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Рисунок 3.9 - Схема кореляції турнейсько-візейських відкладів по лінії свердловин: Малосорочинська № 9 – 

Горобцівська № 12 [21] 
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Продуктивний горизонт В-25 

За типовий для ПГ В-25 можна взяти розріз, розкритий св. № 493 

Можарівською (інт. 5321-5371 м). Він складений вапняками сірими 

тріщинуватими, глинистими, дрібно- та приховано-кристалічними, шламово-

детритовими. Органічні рештки представлені стулками остракод, уламками 

брахіопод, гастропод, пелеципод, кріноідей, уривками водоростей типу 

Kamaena та форамініферами, за якими встановлений вік - ХІІІ МФГ. В окремих 

малопотужних прошарках спостерігаються поступові переходи вапняків у 

вапняковисті аргіліти майже чорні, з обвугленими рослинними рештками. За 

каротажом у складі ПГ В-25 на Можарівській площі можна виділити чотири 

реперні вапняка (V1
25, V

2
25, V

3
25, V

4
25). 

ПГ В-25 розповсюджений по всій південній прибортовій зоні, окрім 

Остапівсько-Білоцерківського виступу та Мачуської площі. За літологічним 

складом ПГ В-25 в різних частинах мало відрізняється від типового. Це морські 

карбонатні відклади з різними за потужністю прошарками та пластами 

аргілітів. Подекуди присутні алевроліти та пісковики. 

На площах, які розташовані поблизу крайових розломів (Зачепилівська, 

Юріївська, Гупалівська) зростає роль теригенних складових. Тут серед вапняків 

зустрічаються шари аргілітів з потужністю 5-10 м і частіше прошарки 

пісковиків. На Руденківсько-Новомиколаївській ділянці розріз ПГ В-25 також 

стає глинистішим за рахунок шарів аргілітів. 

Далі на північній захід від цієї ділянки горизонт добре простежується через 

Радченківську, Окопівську, Селюхівську, Озерянську та Охиньківську площі аж 

до Августівської та Переможної площ. Загалом він зберігає свою будову та 

літологічний склад, змінюється тільки його потужність. Ще північно-західніше 

Перможної та Зах.-Августівської площ ПГ В-25 поступово заміщується 

теригенними відкладами. 

На окремих площах (Орільська, Личківська, Славківська) в розрізі ПГ В-25 

відмічають невеликі за розміром органогенні споруди (біогерми, біостроми), з 
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такого типу споруд отримані промислові припливи нафти і газу на 

Селюхівській, Білічівській, Прирічній площах [8, 26, 37]. 

Вік відкладів в ПГ В-25 встановлюється за форамініферами і датується як 

ХІІІ МФГ. Він з перервою залягає на різних частинах ХIV МФГ і практично 

усюди перекривається відкладами ПГ В-24. Потужність цього горизонту 

змінюється в межах 20-60 м. 

Продуктивний горизонт В-24 

ПГ В-24 ототожнюється з верхньою половиною візейської карбонатної 

плити. За типовий для нього взятий розріз, розкритий св. № 493 Можарівською 

(інт. 5262-5319 м) (Рис. 3.10). Він представлений вапняками сірими, 

тріщинуватими, дрібно- та приховано-кристалічними, органогенно-

уламковими. В окремих прошарках вапняки розшаровуються вапнистими 

аргілітами темно-сірими та чорними, дуже міцними, з дрібними обвугленими 

рослинними рештками. В породах виявлені стулки остракод, уламки брахіопод, 

кріноідей, гастропод, уривки моховаток, спікули губок, перекристалізовані 

рештки водоростей типу Kamaena, Koninckopora. За форамініферами 

встановлено вік – ХІІІ МФГ. У верхній  частині  спостерігаються прошарки 

аргілітів темно-сірих, тонкоплитчастих, невапнистих, слюдистих, з дрібними 

обвугленими рослинними рештками. Тут також виділяються реперні вапняки 

(V1
24, V

2
24, V

3
24). 

ПГ В-24, як і ПГ В-25, поширений у всій південній прибортовій зоні окрім 

Остапівсько-Білоцерківського виступу та Мачуської площі. Літологічний склад 

та будова його мало відрізняються від типового розрізу [23, 45, 48].  

На площах, що розташовані поблизу крайових розломів спостерігається 

опіщанення. Так, на Зачепилівській, Юріївській площах вже є пласти 

пісковиків. На Руденківсько-Новомиколаївській ділянці розріз стає 

глинистішим: серед вапняків більше прошарків аргілітів. 

Такий тип розрізу зберігається на захід по Августівську площу. Ще 

західніше заміщується теригенними породами, де переважають аргіліти з 

прошарками пісковиків (Галицька, Ведильцівська, Анисівська площі). 
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Рисунок 3.10  - типовий для морського карбонатного типу розріз продуктивного горизонту В-24 (св. № 493 Можарівська) [37] 
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Як і в ПГ В-25, в ПГ В-24 на окремих площах південної прибортової зони 

спостерігаються невеликі органогенні споруди – біогерми, біостроми, банки 

(Білічівська, Хортицька, Селюхівська площі). 

Залягає горизонт В-24 згідно на ПГ В-25 і незгідно перекривається ПГ  

В-23 або молодшими відкладами ХІІ МФГ (В-20, В-19). Товщина ПГ В-24 в 

південній прибортовій зоні складає 25-60 м. 

Верхньовізейський під’ярус 

Відклади пізньовізейського віку мають мінливий літологічний склад та 

фаціальну приуроченість, внаслідок змін умов осадконакопичення [19, 20, 32]. 

Під’ярус охоплює ХІІа, ХІІ, ХІ і частково Х МФГ. Відклади його згруповані в 

ПГ від В-23 по В-14. 

ХІІа мікрофауністичний горизонт 

Це переважно теригенна товща, ототожнена з солохівською світою. Тільки 

нижніх ~50 м її представлені кременисто-карбонатно-глинистими породами, які 

в осьовій частині чітко виражені за ГДС і складають ПГ В-23. Інша частина 

солохівської світи – аргіліти, алевроліти, пісковики. Вони згруповані в ПГ В-22 

і   В-21. 

Повнота та об’єм ХІІа та ХІІ мікрофауністичних горизонтів дуже мінливі, 

внаслідок перерви між ними. Існують розрізи, де на ПГ В-23, або В-24 

залягають горизонти В-19, або навіть В-18 (Рис. 3.11). 

Продуктивний горизонт В-23 

ПГ В-23 відомий у ДДЗ, як рудівські шари. Як типовий за літологією та 

будовою для нього взятий розріз на Вольновській площі в св. № 1, де він 

залягає в інтервалі 5515-5544 м.  

Підошва і покривля його тут за каротажем чіткі. В типовій місцевості він 

має трьохчленну будову: два пакети порід з високим електроопором розділені 

пакетом переважно глинистих порід. Ці два пакети з високим електроопором 

складені недиференційованими кременисто-карбонатно- глинистими 

бітумінозними доманікоїдними породами, у верхній частині з домішками 

алевриту, кварцу. Оскільки цей ПГ має своєрідну карбонатну характеристику  
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Рисунок 3.11 - Схема кореляції турнейсько-візейських відкладів по лінії свердловин: Північно-Леляківська         

№ 363 – Багатойська № 403 
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по ГК, НГК, то він ще відомий, як радіоактивний репер. Результати всебічного 

його дослідження раніше наведені в звітах [33]. 

Такий тип розрізу горизонту В-23 характерний для осьової частини ДДЗ, 

особливо для Срібнянської, Лютеньської, Південно-Жданівської депресій. В 

типовій місцевості він залягає на карбонатних відкладах нижнього візе, чи на 

теригенних відкладах, які одними дослідниками індексуються як В-23 н і 

відносяться до верхнього візе, а іншими як В-24 в і відносяться до нижнього 

візе [33]. У такому вигляді ПГ В-23 спостерігається на багатьох площах 

південної прибортової зони, таких як Радченківська, Малосорочинська, 

Родникова, Личківська, Багатойська, Можарівська, Іллічівська та ін. 

В південній прибортовій зоні ПГ В-23 найподібніший до типового розрізу 

на Малосорочинській площі (св. № 10, інт. 3383-3417 м). Він теж має 

трьохчленну будову. Тут він складений трьома пластами, з яких середній 

представлений тонкодисперсними чорними аргілітами товщиною 7-8 м з 

низьким питомим електричним опором, низькими значеннями НГК, як правило, 

зі значною каверною на кавернограмі. Нижні і верхні пласти чітко виділяються 

за каротажем і характеризуються підвищеними значеннями електричних 

опорів, номінальним діаметром на кавернограмі, мають високі значення по ГК і 

НГК. Вони представлені перешаруванням тонких (1-10 мм) аргілітів і вапняків. 

Вапняки мікрозернисті, глинисті, окременілі. 

Далі на північній захід ПГ В-23 за каротажем добре простежується на 

південно-західному облямуванні Жданівської та Срібнянської депресій, аж до 

Ічнянської групи солянокупольних структур. Відклади горизонту тут 

охарактеризовані керном на Хортицькій, Калиновицькій, Горобіївській, 

Північно-Леляківській, Озерянській та Охиньківській площах. Горизонт 

складений аргілітами з тонкими проверстками вапняків. Аргіліти темно-сірі до 

чорних, тонкодисперсні з обвугленим рослинним детритом, плитчасті, з 

нерівним зломом, з дзеркалами ковзання, переважно гідрослюдисті. В 

тонкодисперсних морських аргілітах часто зустрічаються палеонтологічні 

рештки тонкоребристих брахіопод, остракод, гастропод, пелеципод і чисельні 
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спікули губок. Вапняки у розрізі горизонту В-23 відмічаються рідко і підняті в 

керні лише на Охиньківській, Північно-Леляківській, Хортицькій, Озерянській 

та Шостаківській площах. Вони сірі, темно-сірі, переважно мікрозернисті, 

інколи бувають і шламово-детритові, перекристалізовані, окременілі. З 

органічних решток рідко зустрічаються брахіоподи, остракоди, поодинокі 

уламки кріноідей і водоростей. Форамініфери малочисельні, дрібні, пригнічені, 

поганої збережності, бідні в родовому і видовому відношенні.  

За каротажем ПГ В-23 в зоні облямування Срібнянської депресії не має 

такої чітко вираженої будови, як це спостерігається в зануреній центральній 

зоні западини, але тенденція в будові зберігається, що дало змогу ототожнити 

його по всій території. На схилах депресій він має то трьохчленну, то 

двохчленну будову, а інколи – це один глинисто-карбонатний пласт. Він 

характеризується високим питомим опором, але лише на окремих площах має 

слабо підвищену радіоактивність. 

ПГ В-23 відсутній на Леляківському, Гнідинцівському виступах 

фундамента і на чітко виражених солянокупольних структурах цієї зони. На 

південний схід від Малосорочинської площі він також має широке 

розповсюдження і простежується до Затишнянської площі, де має складну 

будову і мінливий літологічний склад. Загалом можна виділити чотири типи 

його розрізу: 1) карбонатно-глинистий; 2) глинисто-карбонатний; 3) глинистий; 

4) карбонатний. Слід зауважити, що в південній прибортовій зоні структурно-

тектонічна обстановка під час накопичення відкладів візе і після їх утворення 

була настільки складною, що згрупувати і розподілити типи розрізів по 

структурно-фаціальним зонам на сьогодні практично неможливо. 

Карбонатно-глинистий тип розрізу ПГ В-23 розкритий свердловинами і 

охарактеризований керном на Радченківській площі. Складений він аргілітами, 

вапняками, рідко з тонкими прошарками темно-сірих тонкозернистих 

кварцових алевролітів. Аргіліти темно-сірі до чорних, тонкодисперсні,  

гідрослюдистого  складу  з  розсіяним зоошламом. Серед аргілітів виділяється 

до п’яти прошарків вапняків сірих, інколи чорних, окременілих, 
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перекристалізованих. В середній частині вапняки органогенно-уламкові, в 

нижній і верхній частинах горизонту вапняки глинисті до переходу в аргіліти. 

У вапняках зустрічається фауна форамініфер, брахіопод, остракод, кріноідей, 

дуже багато спікул губок, у глинистих різновидах зустрічаються пелециподи. 

Вік горизонту датується за фауною форамініфер переважно як ХІІІ МФГ. За 

каротажем горизонт характеризується високими питомими опорами для 

вапняків і низькими значеннями для аргілітів. На Радченківській площі 

глинисто-карбонатні пласти мають підвищену -радіоактивність, особливо в 

нижній частині. Залягає ПГ В-23 тут незгідно на карбонатних відкладах 

нижнього візе і незгідно перекривається ПГ В-19. 

На Остапівсько-Білоцерківському виступі (Сагайдацька, Решетилівська, 

Остапівська, Петрівцівська, Лиманська площі та ін.) ПГ В-23 відсутній. Але при 

зануренні від Славківської площі до св. 3 Родникової різко нарощується розріз 

від В-19 по В-23. Причому будова і характеристика  ПГ В-23 в св. № 3 (інт. 

5635-5660 м) така ж, як в типовій місцевості, навіть спостерігається підвищена 

-активність на кривій ГК. 

Причиною відсутності ПГ В-23 на Остапівсько-Белоцерківському виступі є 

блокова тектоніка. Також він відсутній на Мачуській площі, причиною є 

структурний (локальний) фактор. 

На Горобцівській, Руденківській площах ПГ В-23 має типову каротажну 

характеристику, але тут домінують вапняки, а подекуди розріз складений тільки 

вапняками - це карбонатний тип розрізу, який має чітку трьохчленну будову. 

Горизонт добре охарактеризований керном. Він складений двома потужними 

пластами (від 5 м до 20 м) вапняків, розділених пачкою морських темно-сірих 

тонко відмучених, переважно гідрослюдистих аргілітів. В аргілітах 

зустрічаються розсіяні грудочки кальциту, уламки фауни і спікули губок. 

Вапняки сірі, темно-сірі, кристалічнозернисті, перекристалізовані, часто 

окременілі, прошарками нерівномірно-глинисті з різноманітною, але з бідною 

фауною брахіопод, форамініфер, остракод, масовими спікулами губок. 

Відсоткове співвідношення вапняків і аргілітів часто змінюється, але завжди 
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переважають вапняки над аргілітами. В св. № 12-Горобцівська верхній пласт 

ПГ В-23 представлений сірим дрібнозернистим кварцовим добре відсортованим 

пісковиком, з якого отримано приплив газу. Це ще раз підтверджує, що вапняки 

можуть заміщуватися не тільки аргілітами, але навіть пісковиками і 

алевролітами. В межах Горобцівсько-Новомиколаївської ділянки вік горизонту 

за фауною форамініфер датується як ХІІа-ХІІІ МФГ, в більшості випадків як 

ХІІІ МФГ. 

На Юріївській, Гупалівській, Кременівській, Новоселівській, 

Перещепинській (св. № 49), Голубівській, Іллічівській, Левенцівській площах 

ПГ В-23 представлений карбонатним типом розрізу, який більше ніж на 70% 

складений вапняками. Вони сірі, темно-сірі, зустрічаються світло-сірі 

мікрозернисті, перекристалізовані, окременілі, інколи тріщинуваті, в нижній 

частині глинисті з підвищеною -радіоактивністю (Іллічівська св. 14). В 

шламово-детритових вапняках зустрічається фауна форамініфер, уламки 

брахіопод, остракод, кріноідей і, як завжди, масові спікули губок. Аргіліти 

зазвичай темно-сірі до чорних, тонкодисперсні, листуваті, дуже міцні 

проверстками окременілі. В аргілітах відмічається тонкий розсіяний зоодетрит. 

Залягає горизонт з перервою на карбонатних відкладах нижнього візе (ПГ В-24) 

і перекривається різновіковими осадами солохівської і андріяшівської світ (від 

ПГ В-18 до В-22н). 

В напрямку осьової зануреної частини западини на Можарівській, 

Багатойській, Шандрівській площах ПГ В-23 складений карбонатно-

кременисто-глинистими недеферинційованими породами. Тут горизонт, як і у 

типовій місцевості, має чітку трьохчленну будову і підвищену радіоактивність. 

Перекривається ПГ В-23 горизонтами від В-18 до В-22. Товщина його досить 

стабільна і складає 20-40 м. 

В цілому ПГ В-23 з перервою залягає, як правило, на карбонатних 

відкладах нижньовізейського під’ярусу. Він має характерну будову, 

специфічний літологічний склад, промислову геофізичну характеристику, 

простежується на значній території ДДЗ.  
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Продуктивний горизонт В-22 

В південній прибортовій зоні ПГ В-22 найповніше розвинутий на 

Руденківсько-Горобцівській ділянці, де він чітко поділяється на два крупних 

ритма, вони в свою чергу розділяються на низку ритмопачок. Верхні ритми 

виділені в підгоризонт В-22 в, нижні -  в підгоризонт В-22 н. 

Підгоризонт В-22 в на зазначеній ділянці глинистий, характеризується 

ритмічною будовою і складений пакетами (15-20 м) темно-сірих 

тонкодисперсних морських аргілітів, які розмежовуються прошарками 

алевролітів. Пісковики світло-сірі, кварцові, дрібно-середньозернисті, добре 

відсортовані, з глинисто-карбонатним цементом, з добрими колекторськими 

властивостями, Кп рідко досягає 10-12%. За ГДС пісковики зосереджені в 

верхній частині розрізу. Товщина пластів пісковиків складає 5-10 м. Алевроліти 

темно-сірі, тонкозернисті, хвилясто-косошаруваті, слюдисті. Серед аргілітів 

зустрічаються тонкі прошарки дрібнозернистих, перекристалізованих, часто 

глинистих вапняків, з дрібною пригніченою фауною остракод, форамініфер, за 

якими визначається вік - ХІІа-ХІІІ МФГ, а за спорами - верхньотульський 

підгоризонт. Товщина підгоризонту в межах Руденківсько-Горобцівської 

ділянки змінюється від 50 м до 150 м. 

Розріз підгоризонту В-22 н за літологічним складом і будовою подібний до 

підгоризонту В-22 в, але в ньому значно зменшується кількість прошарків 

пісковиків і збільшується кількість пакетів морських аргілітів, зустрічаються 

проверстки сірих глинистих вапняків з форамініферами. Слід зазначити, що 

пачки морських аргілітів найвитріманіші і служать хорошими корелятивами. 

Товщина підгоризонту змінюється від 60 м до 150 м.  

Далі на південний схід від описаної ділянки ПГ В-22 розкритий тільки    

св. № 411 Північно-Минівською, де він на 80% (за ГДС) представлений 

аргілітами. Тут він не поділяється на підгоризонти. В середній частині 

відмічаються проверстки вапняків і алевролітів. На значній території від 

Личківської площі до Орільської відклади ПГ В-22 відсутні, на думку автора, 

внаслідок передалексинської регіональної перерви [25, 38]. 
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На північний захід від лінії Горобці-Мачуха до Радченківської площі 

відклади ПГ В-22 в розрізі пробурених свердловин відсутні, скоріше всього 

розмиті, в зв’язку з високою тектонічною активністю Білоцерківського виступу. 

Припущення, що на зазначеній території відклади горизонту розмиті базується 

на тому, що далі на північній захід від Радченківського підняття в цій же зоні 

вони присутні. На Малосорочинській площі ПГ В-22 глинистий і 

розчленовується на нижній і верхній підгоризонти досить умовно. Аргіліти 

темно-сірі, тонкодисперсні, з розсіяним рослинним детритом. Серед аргілітів 

відмічаються тонкі прошарки алевролітів. 

На Окопівській площі зберігається від розмиву нижня частина його 

розрізу, яка теж представлена глинистою товщею. Правда за каротажем 

відмічаються тонкі проверстки ущільнених порід.  

В межах південного схилу Срібнянської депресії на Білоусівській, 

Хортицькій, Озерянській, Північно-Леляківській, Щурівській і Августівській 

площах товщина горизонту скорочується, за рахунок генетичного зменшення 

його окремих частин, але має чітку двочленну будову. Верхня частина ПГ В-22 

в представленна глинисто-піщаними породами. Пісковики тут сірі, світло-сірі, 

кварцові, різнозернисті, відносно добре відсортовані з глинисто-карбонатним 

цементом. Аргіліти темно-сірі до чорних, листуваті та міцні, з нерівним зламом, 

внизу алевритисті. В аргілітах відмічаються рослинні рештки. Підгоризонт В-

22н тут представлений глинистою товщею з прошарками алевролітів і вапняків, 

тобто він мористіший, ніж верхній підгоризонт. Товщина підгоризонту В-22 н 

становить 50-80 м.  

Загалом, ПГ В-22 в південній прибортовій зоні має досить широке 

розповсюдження. В порівнянні з осьовою частиною ДДЗ, тут окрім аргілітів 

морського генезису є і вапняки. Він завжди залягає на ПГ В-23, а 

перекривається різними горизонтами (від В-21 по В-19). Загальна товщина ПГ 

В-22 сягає 150 м. 
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Продуктивний горизонт В-21 

В південній прибортовій зоні ПГ В-21 має мозаїчне розповсюдження і 

представлений тільки нижньою ритмопачкою, тобто підгоризонтом В-21 н. 

Відсутність підгоризонту В-21 в зв’язана з перервою. За будовою і 

літологічним складом підгоризонт представлений двома типами розрізу: 

піщано-глинистим і глинистим.  

В межах Озерянсько-Білоусівської дуги, яка облямовує з південного 

заходу Срібнянську депресію, пісковики складають біля 35 %, алевроліти – 10 

%, аргіліти – 55 %. Пісковики представлені двома прошарками потужністю 5-10 

м, які розташовані в нижній і верхній частинах розрізу. Алевроліти 

зустрічаються у вигляді тонких прошарків. За каротажем у розрізі виділяється 

декілька дуже тонких невитриманих по площі вапняків. Пісковики сірі, інколи 

світло-сірі, кварцові, середньозернисті, добре відсортовані, з задовільними 

ємнісними і фільтраційними властивостями. Вверх по розрізу пісковики стають 

дрібнозернистими і поступово переходять в сірі і темно-сірі алевроліти. 

Аргіліти темно-сірі, однорідні, тонкодисперсні, з розсіяним фітодетритом. 

Співвідношення описаних порід часто змінюється не тільки від площі до площі, 

але і в межах однієї площі. Потужність горизонту змінюється від 20 м до 50 м і 

залежить від глибини розмиву.  

Далі на південний схід в південній прибортовій зоні від Окопівки до 

Перещепинсько-Багатойської ділянки відклади ПГ В-21 відсутні. Це пов’язано, 

на думку автора, з регіональною передалексинською перервою. Навіть на таких 

значно занурених площах як Мачуська, відклади горизонту відсутні. Літолого-

фаціальний склад порід свідчить, що відклади ПГ В-21 по меншій мірі 

розповсюджувались до регіонального порушення. Збереглися від розмиву вони 

тільки на Горобцівсько-Руденківській ділянці, де вони теж, скоріше за все, 

представлені нижньою ритмопачкою. На зазначеній ділянці розвинутий 

глинистий тип розрізу. Аргіліти займають у розрізі більше 80 %. Вони подібні 

до вищеописаних, але являються мористішими. На цих площах серед аргілітів 

зустрічаються проверстки алевролітів і темно-сірих мікрозерністих 
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перекристалізованих вапняків з поодинокою пригніченою фауною форамініфер 

з віком порід C1V1-C1V2. 

Потужність горизонту в зоні змінюється в межах 30-230 м. 

ХІІ мікрофауністичний горизонт 

Літолого-стратиграфічним синонімом його є андріяшівська світа. Вона 

розчленована на ПГ: В-20, В-19, В-18, В-17. 

Продуктивний горизонт В-20 

В південній прибортовій зоні за типовий можна взяти розріз на 

Калиновицькій (св. № 340, інт. 4172-4202 м) площі. Він має трьохчленну 

будову. Верхня і нижня частина представлені пісковиками, а середня морською 

пачкою аргілітів. Пісковики світло-сірі, кварцові, дрібнозернисті, масивні з 

карбонатним та кварцовим цементом. Аргіліти темно-сірі, алевритисті, 

горизонтальношаруваті, гідрослюдисті з рослинним детритом. 

Західніше на Північно-Леляківській плоші розріз ПГ В-20, як і в типовому, 

можна розділити на дві частини. Така будова ПГ В-20 зберігається включно по 

Августівську площу, хоча потужність його зменшується від 40 м до 20 м. 

На схід при переході з Калиновицької на Окопівську площу верхній 

пісковик зберігається, а нижній заміщується глинисто-алевритовими породами. 

На Малосорочинській площі чітко видно і верхній і нижній підгоризонти. 

Потужність пісковиків зменшується за рахунок розростання глинистої пачки 

між ними. Далі на схід ПГ В-20 не спостерігається, крім Горобцівської площі та 

Руденківсько-Новомиколаївської ділянки, де він представлений глинистими 

породами потужністю 70 м.  

Горизонт В-20 залягає з перервою та стратиграфічною незгідністю на 

різних горизонтах ХІІа і ХІІІ МФГ, а перекривається ПГ В-19. Загальна 

потужність ПГ В-20 в південній прибортовій зоні складає 20-40м. 

Продуктивний горизонт В-19 

В південній прибортовій зоні можна виділити 4 типи розрізу ПГ В-19: від 

Августівської до Тищенківської плоші виділяється піщано-глинистий тип 

розрізу; від Горобцівської до Північно-Минівської - глинистий, від Осипівської 
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до Катеринівської – глинисто-карбонатний, а на Малосорочинській площі – 

піщаний, тут пісковики складають більше 70 %. Не дивлячись на те, що типи 

розрізів за своєю будовою відрізняються, літологічні типи порід дуже близькі. 

На всій території літологічній склад ПГ майже ідентичний, змінюється лише 

співвідношення літологічних різновидів та геологічна будова.  

Пісковики світло-сірі, кварцові, різнозерністі, відносно добре відсортовані, 

з добрими колекторськими властивостями. Аргіліти темно-сірі до чорних, 

тонкодисперсні, як правило, вуглисті, плитчасті з нерівним раковистим зламом. 

Алевроліти сірі, дрібнозернисті, глинисті, з карбонатним цементом. Вапняки 

сірі, темно-сірі, глинисті, тріщинуваті, пелітоморфні, з багаточисельними 

органічними рештками брахіопод, кріноідей, остракод, гастропод, голок 

морських їжаків, моховаток, водоростей Girvanella. Комплекс форамініфер, 

виявлений в цих вапняках, дозволяє відносити їх до ХІІ МФГ.  

Загальні потужності горизонту В-19 змінюються від 50 м до 150 м. 

Продуктивний горизонт В-18 

Найчастіше ПГ В-18 залягає на пачці-перемичці переважно глинистих 

порід з лінзами і прошарками вапняків та алевролітів незначної товщини (до   

10 м). Перекривається ПГ В-18 реперною пачкою аргілітів з вапняком V10. І 

нижня і верхня пачки, а особливо перемички, подекуди, заміщуються 

пісковиками і тоді перемичками служать сусідні пачки аргілітів. 

Практично у південній прибортовій зоні можна виділити два типи розрізу 

ПГ В-18: а) теригенний – від Радченківської площі на захід; б) ритмітовий 

глинистий – від Радченківської на схід; 

Товщина горизонту В-18 коливається в межах від 20 м до 70 м. 

Продуктивний горизонт В-17 

В південній прибортовій зоні ПГ В-17 складається з двох підгоризонтів ПГ В-

17 н та В-17 в. На деяких ділянках він має чітку ритмічну будову. Так, на 

Матяшівській, Циганській площах спостерігаються три ритми, в нижніх 

частинах яких аргіліти, у верхніх – пісковики. Причому, на Матяшівській площі 

пісковики водонасичені з неабиякими колекторськими властивостями. Від цих 
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площ на захід ритмічність спостерігається до Августівської площі, тут також 

змінюється літологія верхніх компонентів. Пісковики присутні постійно, хоча 

на різних рівнях, загальна тенденція для них - збільшення їх кількості у 

західному напрямку. 

На схід від Циганської площі, вже на Славківській, розріз стає глинистим, 

ритмічність за ГДС нечітка. На Новомиколаївсько-Горобцівській ділянці ПГ  

В-17 стає ще глинистішим, при цьому спостерігається збільшення його 

потужності, яка сягає 250 м (Рис. 3.12). Починаючи з Личківської площі по 

Орільську він представлений переважно аргілітами темно-сірими, міцними,  

слюдистими, алевритистими з  прошарками алевролітів сірих, тонкозернистих, 

глинистих, слюдистих, іноді з прошарками пісковиків. На Юріївсько-

Кременівській ділянці відмічається відсутність підгоризонту В- 17 в, що можна 

пояснити перервою в осадконакопиченні, хоча не виключене і  генетичне 

виклинювання. 

На Білоцерківському виступі ПГ В-17 складається тими ж літологічними 

різновидами. Співвідношення між ними змінюється. Так, в св. № 232-

Білоцерківській при загальній товщині ПГ 80 м пісковикі складають 70 %. В св. 

№ 11 Петрівцівській при загальній потужності 42 м, процентний вміст 

пісковиків становить 20 %. Взагалі в напрямку до крайового порушення розріз 

ПГ В-17 опіщанюється, а в напрямку занурення стає більш глинистим. 

На Білоцерківському виступі ПГ В-17 залягає на девонських відкладах, еа 

Новодиканській площі - на ПГ В-23.  

В південній прибортовій зоні загальна потужність ПГ В-17 становить 60-150 м.     

ХІ мікрофауністичний горизонт. 

Цей горизонт ототожнюється з перекопівською світою. Розріз його 

розчленовано на ПГ В-16 і В-15. 

Продуктивний горизонт В-16 

В південній прибортовій зоні на ділянці від Августівської площі до 

Північно-Леляківської ПГ В-16 на 70-80 % складений пісковиками. Починаючи 

з  Калиновицької  площі  по  Радченківську,   суттєву  роль  в розрізі починають 
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Рисунок 3.12 - Схема кореляції турнейсько-візейських відкладів по лінії свердловин: Новомиколаївська             

№ 23 –  Багатойська № 403 [21] 
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відігравати аргіліти з прошарками вапняків, а пісковики зустрічаються 

спорадично у вигляді лінз до 5 м товщиною. 

Від Новодиканської площі до Орільської спостерігається збільшення 

розрізу за рахунок ніби його розтягування. Подекуди видно чітку ритмічність 

(Осипівська площа) подібну до такої в північній прибортовій зоні. Суттєву роль 

в розрізі відіграють алевро-аргіліти (за ГДС); пісковики присутні то в більшій 

то в меншій кількості пластів, або відсутні (наприклад, св. № 49 

Перещепинська). 

Загалом розрізи можна згрупувати в три чітко виражених типи: а)  

карбонатно-глинистий - домінує в західній частині південної прибортової зони 

приблизно до меридіана Рибальці-Малосорочинці;  б) глинистий розріз - 

розповсюджений від Малосорочинської площі на схід; в) піщаний  – домінує на 

ділянці Августівка-Калиновиця південної прибортової зони. 

Між ПГ 16в та 16н спостерігається перерва в осадконакопиченні, яка 

характерна тільки для крайових частин седиментаційного басейну (на бортах та 

в прибортових зонах). Слід відмітити, що підгоризонт В-16н має більш стійкий 

характер, він розповсюджений по всій западині, а в підгоризонті В-16в з розрізу 

випадають окремі частини, а іноді він зникає повністю і на ПГ В-16н залягає 

ПГ В-15 (Сагайдацька, Великобагачанська площі). 

Товщина ПГ В-16 змінюється в великих межах від 200-250 м на 

Руденківсько-Горобцівській ділянці до 20 м в межах бортів. 

Продуктивний горизонт В-15 

В південній прибортовій зоні на ділянці від Августівської площі до 

Багатойської ПГ В-15 має ритмічну будову. Як правило, це два ритми. 

Причому, в нижньому ритмі товща верхня частина, а в верхньому – нижня. На 

цій ділянці простежується вапняк V15, склад і структура його зберігаються. У 

розрізі св. № 363 Північно-Леляківська, св. № 100 Леляківська та св. № 340 

Калиновицька горизонт також має ритмичну будову. Нижня частина ритму 

представлена кварцовими добре відсортованими “сахаровидними” пісковиками 

з високими колекторськими властивостями (коефіцієнт пористості до 20 %). На 
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окремих ділянках у вапняку V15 виявлений Багатий комплекс форамініфер ХІ 

МФГ.  

На Горобцівській і Руденківській площах розріз ПГ В-15 стає 

глинистішим і, внаслідок цього, зменшується товщина вапняка V15, він теж стає 

глинистішим, його важко впізнати і простежити. На Горобцівській і 

Руденківській площах потужність горизонту збільшується до 70-80 м. 

В напрямку південного крайового розлому і на Білоцерківському 

виступі ПГ В-15, в основному, складений аргілітами, алевролітами з 

провестками вапняків. Він зменшується в потужності до 15-20 м. В напрямку 

осьової частини ДДЗ його товщина збільшується до 150 м. 

Х мікрофауністичний горизонт. 

Горизонт ототожнюється з васильківською світою. В його складі 

виділяється ПГ В-14. 

Продуктивний горизонт В-14 

Цей горизонт займає покрівельну частину візейського ярусу. Він добре 

розпізнається на значній території ДДЗ завдяки покриваючій реперній 

глинистій пачці. Починаючи з Окопівської площі на схід у південній 

прибортовій зоні ця пачка втрачає свої реперні властивості і тому тут покрівля 

візе і ПГ В-14 прийнята досить умовно. До того ж, вік ПГ В-14 на північному 

заході ДДЗ переважно Х МФГ, на південному сході – ХІ або ХІ-Х МФГ. 

В південній прибортовій зоні, починаючи з північного заходу на 

південний схід, на ділянці Августівка-Білоусівка ПГ В-14 представлений, в 

основному, аргілітами (60 %) з прошарками алевролітів і тонкими прошарками 

вапняків. Пісковики зустрічаються рідко в вигляді лінз до 2-3 м товщиною. 

Аргіліти сірі, темно-сірі, з розсіяним рослинним детритом. Алевроліти темно-

сірі, тонкозернисті, кварцові, слабошаруваті. 

Починаючи з Окопівської площі, в розрізі ПГ В-14 окрім аргілітів і 

вапняків з’вляються прошарки сірих кварцових, глинистих щільних пісковиків 

(від 30 % до 85 %). Такий тип розрізу зберігається до Північно-Минівської 

площі, за виключенням Тищенківської та Горобцівської площ, де вміст 
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пісковиків зменшується до 10 %. На Північно-Минівській, Руденківській 

площах в ПГ В-14 домінують пісковики, досягаючи 50 %, а іноді 70 % (св. № 19 

Руденківська). Пісковики тут залягають значними за товщиною пластами (від 

10 м до 30 м). Пісковики в цьому районі кварцові, дрібнозернисті, добре 

відсортовані, з добрими ємнісними і фільтраційними властивостями. 

Далі на південний схід від Осипівської площі по Орільську розріз ПГ В-

14 складений, в основному, темно-сірими до чорних тонкодисперсними 

аргілітами. На деяких площах цієї ділянки в горизонті відмічаються пісковики 

незначної товщини. В напрямку до борту ПГ В-14, зазвичай, опіщанюється, а в 

сторону приосьової частини западини він, як правило, стає глинистішим. Слід 

відмітити, що в розрізі ПГ В-14 вапняки зустрічаються рідко, вони представлені 

тонкозернистими, глинистими різновидами з бідною фауною форамініфер. 

Вапняки в керні підняті на Ісачківській, Новодиканьській площах.  

При кореляції розрізів перерви в покрівлі і підошві ПГ В-14 автором не 

спостерігалось. Його потужність змінюється з північного заходу на південний 

схід від 20 м до 90 м. 

Верхня границя візейського ярусу нечітка, палентологічно практично не 

фіксується. При переході від візейського ярусу до серпуховського відмічається 

збіднення фауни форамініфер, причому деякі види зникають, а потім уже в 

серпуховському ярусі з’являються знову. Можна зробити загальний висновок, 

що межа між візейським і серпуховським ярусами в підошві ІХ МФГ дуже 

слабо палеонтологічно обгрунтована. В розрізі ІХ МФГ продовжують жити 

види та роди форамініфер і брахіопод, переважно візейського віку, нічого 

нового з фауни на цьому рівні не появляється. Збагачення видами (Х МФГ) чи 

збіднення (ІХ МФГ), ймовірно, залежить в значній мірі від умов їх проживання. 

Літологічно границя між серпуховським і візейським ярусами також 

проходить в одноманітній глинисто-алевролітовій товщі. Але рівень межі між 

ними в підошві ІХ МФГ затвердив МСК України, і автор використовує його в 

своїй роботі.  
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Cерпуховський ярус С1s 

Верхня межа серпуховського ярусу є одночас верхнею межею 

нижнього карбону. Як в нашій країні, так і за її межами положення цієї 

границі різними дослідниками за різними комплексами організмів 

приймається неоднаково [1, 10, 11, 30, 39, 52, 53]. Постановою МСК 

СРСР 1974 року границею між нижнім і середнім карбоном було 

прийнято підошву європейської гоніатитової зони Reticuloceras. Ця межа 

не відповідає межі розподілення конодонтів і деяких інших організмів. 

В зв’язку з потребою в правильній кореляції карбону Європи з кар-

боном Північної Америки, де він розчленовується на два відділи, у     

1981 році був створений спеціальний Міжнародний комітет по 

встановленню серединної межі карбону, яку можна було б прирівняти до 

межі між місісіпієм і пенсільванієм Північної Америки. Результатами 

досліджень цієї комісії за різними групами фауни і флори в різних країнах 

було встановлено, що серединна межа карбону відповідає підошві 

європейської гоніатитової зони Homoceras і межі між місісіпієм і 

пенсильванієм, а також може розглядатися як межа між нижнім і середнім 

карбоном в нашій країні. 

Поскільки ця пропозиція не знайшла поки що відповідного узако-

нення, то в ДДЗ, як і в інших районах нашої країни, покрівля 

серпуховського ярусу проводиться в підошві гоніатитової зони 

Reticuloceras, тобто в підошві світи C 1
5  -  в підошві краснополянського 

горизонту чи в покрівлі запалтюбинського підгоризонту. 

Ця границя досить чітка по фауні та літології. Вона проводиться в підошві 

нижньобашкирського під`ярусу і характеризується майже повним зникненням 

нижньокам`яновугільних форамініфер, брахіопод, коралів. На цьому рівні 

проходить значне оновлення їх, а також остракод, конодонтів і спорово-

пилкових комплексів, тобто з’являються якісно нові роди і види різних груп 

фауни середнього карбону (рис. 3.13). 

В складі серпуховського ярусу виділяється два під’яруси: нижній і верхній. 
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Рисунок 3.13 – Стратиграфічна схема розчленування серпуховського ярусу [34] 
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Нижньосерпуховський підיярус С1s1. 

Нижній під’ярус має обсяг від покрівлі ПГ В-14 візейського ярусу до 

підошви реперної пачки, яка підстеляє ПГ С-9 верхньосерпуховського 

під יярусу. 

В підошві серпуховського ярусу залягає глиниста пачка, яка являє 

собою надійний каротажний репер. Це пачка морських аргілітів гідро-

слюдистих темно-сірих, тонкодисперсних, в середній частині карбонатних:  

лінзи сидеритів і глинистих вапняків. Вапняки темно-сірі кріноїдні; під 

мікроскопом дрібнокристалічні з крупними (до 4 мм) залишками кріноідей, 

форамініфер, брахіопод, гастропод, остракод, коралів, водоростей; в 

вапняках часто теригенні домішки кварцу, глауконіту до 25-30 %. Вище 

цієї пачки залягають аргіліти гідрослюдисті, але збагачені алевритовими 

домішками (до 30 %), нерівномірно розпреділеними, що обумовлює 

плямисту текстуру породи. 

Ця реперна пачка подекуди змінює свій каротажний образ за локальних   

та   за   регіональних   умов.   Характер її запису, ймовірно, пов יязаний з 

кількістю алевритових домішок: чим їх більше, тим вона більше зливається 

з вміщуючими породами. Також вона змінюється в регіональному плані. Це 

можна побачити, зіставляючи розрізи осьової зони з розрізами крайових зон 

(біля крайових тектонічних порушень, на бортах та на крайньому північному 

заході). До крайових частин ДДЗ алевроліти, пісковики та алевро-аргіліти 

виклинюються, товщина розрізу зменшується, він стає глинистим і тоді 

репер зливається з вищезалягаючими породами. Але підошву під יярусу 

досить легко знайти по зміні геологічної будови розрізу. В той час, коли 

нижньосерпуховський під’ярус - це переважно глиниста, подекуди з 

домішками алевритової фракції, товща, то підстеляюча візейська частина 

розрізу складена пластами аргілітів, вапняків, алевролітів, пісковиків.  

В межах південної прибортової частини виникають складності при 

визначенні місцезнаходження межі візе-серпухов із-за збільшення 

глинистості візейського розрізу. Це автор спостерігав на Радченківській, 
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Сорочинській, Горобцівській та ін. площах. На деяких площах, як і в ПГ В-

14 в ПГ С-22-23 появляються пласти пісковиків (наприклад, 

Великобагачанська площа) і це теж ускладнює виявлення підошви 

серпуховського ярусу. В таких випадках допомагають визначення 

геологічного віку за комплексами форамініфер: для візе - це ХІ-Х МФГ, а 

для серпухова - Х-ІХ МФГ [4, 10, 11].  

Нижньосерпуховський під יярус складений переважно глинистими та 

теригенними породами: аргілітами, алевролітами, алевро-аргілітами, з 

лінзами вапняків, сидеритів, кам יяного вугілля, доломітів. Аргіліти темно-сірі, 

тонкодисперсні, каолінітово-гідрослюдисті, часто карбонатні. Карбонати у 

вигляді розсіяної сидеритизації та частих конкрецій і лінз, а також лінзи і 

прошарки дуже глинистих вапняків темно-сірих, шламово-детритових. 

Шлам та детрит складаються з кріноідей, пелеципод, брахіопод, моховаток, 

форамініфер. Такі пачки аргілітів вирізняються на стандартному каротажі 

низьким електричним опором, додатньою аномалією ПС і частіше всього 

використовуються як перемички між ПГ. Але переважають в розрізах 

аргіліти алевритисті та алевро-аргіліти. Аргіліти темно-сірі, алевритисті 

(алевритова домішка кварцу, слюди та вуглистої органіки до 30 %), з 

вуглистими рештками у вигляді шламу і детриту, за яким розвивається пірит. 

Алевро-аргіліти складені приблизно навпіл з глинистої і алевритової 

фракцій. Алевроліти темно-сірі та сірі, масивні, часто хвилясто-шаруваті, 

кварцові і слюдисто-кварцові, з глинистим, подекуди з карбонатно-

глинистим цементом, найчастіше з масовим рослинним детритом та 

шламом. 

Серед теригенних порід зустрічаються лінзи кам’яного вугілля. 

Кількість їх на площах різна, але збільшується в напрямку 

Новомиколаївської площі, де в стратотипі новомиколаївської світи 

(Кременівська св. № 9) їх нараховується 14, товщиною до 2 м.  

Пісковики у вигляді відокремлених шарів, які б точно визначались 

за ГДС, зустрічаються рідко. Вони переважно у вигляді лінз, які 
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залягають на різних рівнях, їх можна згрупувати в дві групи: пісковики 

в певній мірі чисті від домішок і пісковики глинисті. Пісковики світло-

сірі та сірі, дрібно- або середньо-зернисті, переважно кварцові, 

міцнозцементовані, слабослюдисті. Інша група – це пісковики темно-сірі, 

дрібнозернисті, переважно кварцові, з домішками гідрослюд, вугільного 

шламу і сажі, слюдисті, хвилясто-шаруваті зі шламом і детритом 

обвуглених рослинних решток. 

Вапняки у вигляді лінз спорадично зустрічаються по всьому розрізу, 

частіше в нижній і середній частинах. Товщина їх майже ніколи не пе-

ревищує 0,3-0,5 м. Вапняки сірі та світло-сірі, кристалічнозернисті 

(дрібно- та середньо-зернисті), моховатково-кріноїдні і кріноїдні, з 

уривками водоростей, залишками брахіопод, форамініфер, коралів, 

голок морських їжаків, остракод, пелеципод, часто глинисті до переходу 

в карбонатні аргіліти, подекуди алевритисті, часто з домішками 

тонкодисперсної вуглистої речовини. 

Всі ці породи в нижньосерпуховському під’ярусі на різних площах 

знаходяться в різних співвідношеннях. Як правило, розріз складений 

пакетами, в кожному з яких переважають або аргіліти, або алевроліти та 

пісковики, або алевро-аргіліти. Спостерігається, що на найзануреніших 

ділянках переважають пакети алевроліти-пісковики, в найпіднятіших - 

аргіліти, а між ними аргіліти та алевро-аргіліти.  

Для частини південної прибортової зони характерний монотонний 

глинистий розріз, який дуже складний для кореляції, де репери майже 

відсутні (Радченківська, Малосорочинська та інші площі). 

Форамініферові комплекси дозволяють палеонтологам відклади 

нижнього серпухова датувати трьома способами: X, Х-ІХ та IX МФГ. 

Найхарактернішою ознакою для комплексу форамініфер X МФГ є досить 

постійна наявність Rectocornuspira, Dainella efremovi Vdov. et Host, 

численних леблічій зі світлою стінкою, плоских тонкостінних архедискусів 

[11]. У комплексі форамініфер, що дає підставу датувати відклади IX МФГ, 
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форамініфери рідкі, часто мають незадовільну збереженість (інкрустовані 

піритом), в зв’язку з чим не ідентифікуються з видами, а тільки з родами. 

Нижньосерпуховські відклади ДДЗ в цілому прийнято паралелізувати з 

зоною С1sa Донбасу, раніше відомою як світа C 1
3 ,  таруським і стешевським 

горизонтами Східно-Європейської платформи. 

Породи нижньосерпуховського під’ярусу згруповані в ПГ і проін- 

дексовані від С-23 по С-16.  

Товщина під’ярусу змінюється в значних межах від 100 м на борту до 

250-300 м. Товщини зменшуються як за рахунок окремих алевро-

аргілітових і алевро-піщаних пакетів, так і за рахунок незгідності в його 

покрівлі.  

Верхньосерпуховський підיярус – С1s2. 

Згідно Стратиграфічної схеми [33] верхньосерпуховський під’ярус в 

Донбасі складає один старобешівський горизонт. Раніше ця частина розрізу 

була відома як світа C1
4. Він розчленовується на три частини; кожна з них 

виступає в ранзі підгоризонту з власною географічною назвою. Нижня - 

прохорівський, середня - новолюбівський, верхня - запалтюбинський. В 

ДДЗ перші два підгоризонти корелюються з VIII МФГ, верхній з VII-V МФГ. 

VIII мікрофауністичний горизонт. 

Він з перервою залягає на нижньосерпуховському під’ярусі і з 

перервою перекривається відкладами нерозчленованих VII-V МФГ. В 

підошві VIII МФГ залягає глиниста пачка, яка є досить стійким каротажним 

репером.  

За літологічним складом та геологічною будовою VIII МФГ є 

перехідним від нижнього серпухова до VII-V МФГ. Причому, чим ділянка 

зануреніша і VIII МФГ має більшу товщину, тим будова його ближча до 

розрізу нижнього серпухова, потім із зменшенням товщини нижня половина 

його більше подібна до С1s1, a верхня - до VII-V МФГ (наприклад, Мачуська, 

Семенцівська та інші площі). 
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VIII МФГ складений аргілітами, алевролітами, пісковиками з лінзами і 

прошарками вапняків, подекуди кам’яного вугілля, конкрецій сидериту. Він 

представлений пакетами де домінують тільки аргіліти і пакетами, де 

домінують тільки пісковики, або пакетами перехідними між ними, в яких є 

всі три літологічні різності порід: аргідіти, алевроліти, пісковики. В усіх 

пакетах зустрічаються вуглисті аргіліти та лінзи вугілля, хоч їх менше ніж в 

нижньому  серпухові ,  конкреції сидеритів. Вапняки зустрічаються в усіх 

пакетах, але більше їх у верхній частині і товщина їх до 1-1,5 м. Пласти 

аргілітів, які чітко впізнаються за каротажним образом, переважно 

знаходяться у верхній третині розрізу. Аргіліти темно-сірі, гідрослюдисті, 

тонкодисперсні, інтервалами алевритисті. У тонкодисперсних різновидах 

часто масові домішки зоодетриту брахіопод, кріноідей, пелеципод, 

моховаток, поодиноких форамініфер, рослинних решток; в алевритистих 

аргілітах часто рослинний шлам і детрит. Аргіліти часто сидеритизовані як 

розсіяними мікроконкреціями сидериту, так і у вигляді лінз. Алевроліти 

темно-сірі, в різній мірі слюдисті, глинисті, з вугільною тонкодисперсною 

домішкою та рослинним шламом, іноді світло-сірі, косохвилястошаруваті, 

іноді з кальцитовим цементом і зоодетритом. Пісковики переважно світло-

сірі, різнозернисті: від дрібнозернистих до крупнозернистих, місцями 

олігоміктові, уламкова компонента переважно кварцова, як домішки 

присутні кремені, кварцити, циркон, турмалін, калій шпати. Цемент поровий, 

регенераційно-конформний, за складом глинистий (гідрослюда, каолініт, 

або їх суміш), глинисто-карбонатний (кальцит, сидерит). Текстура часто 

хаотична, подекуди хвиляста і косохвиляста за рахунок прошарків чи 

нальотів слюди, глинистого або рослинного матеріалу. Вапняки сірі, 

темно-сірі, шламово-детритові, дрібнозернисті, подекуди 

перекристалізовані або алевритисті (кварц), а також сидеритизовані.  

Серед глинистих порід у нижній частині VIII МФГ переважають 

алевроліти, рідко зустрічаються пісковики, ще рідше вапняки. У верхній 
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частині серед аргілітів переважають пісковики і вапняки. Причому 

пісковики досягають товщин до 30 м, а вапняки - до 2 м. 

VIII МФГ згрупований у ПГ С-9, С-8, С-7, С-6. Як вже відмічалось, ПГ 

С-9 і С-8 мають відмінну будову від ПГ С-6, С-7. Причому, чим розріз 

знаходиться в зануренішій ділянці, тим будова горизонтів С-9, С-8 

ближча до будови нижньосерпуховських ПГ. Ця подібність виникає в 

результаті зменшення потужності алевро-аргілітових пачок і зближення 

пачок тонкодисперсних гідрослюдистих аргілітів. Це притаманно розрізам 

в межах виступів фундаменту, які відмежовують осьову частину ДДЗ від 

прибортових, та іншим піднятим ділянкам.  

Це знайшло свій відбиток і в палеонтологічній характеристиці. Так, 

відклади нижньої частини VIII МФГ малосприятливі для виявлення в 

них форамініфер, як правило, комплекс в конкретних розрізах складається з 

4-5 видів. Верхня частина VIII МФГ складається з пакетів переважно 

гідрослюдистих аргілітів. Серед них більше розвинуті вапняковисті 

відклади, тому і форамініферовий комплекс багатший і видами і 

екземплярами. Тут зустрінуті доживаючі візейські види, спостерігається 

розквіт видів, які з יявилися в серпуховський час, а також поява деяких видів, 

розквіт яких припадає на башкирський час. 

Крім форамініфер у VIII МФГ вивчалися брахіоподи, остракоди, пе-

лециподи, конодонти. Також із органічних решток виявлені кріноідеї, 

моховатки, залишки морських їжаків, водорості Calcifolium, Gyroporella, 

Girvanella, Nodosinella. 

В публікаціях відзначається, що у покрівлі VIII МФГ спостерігається 

значне збіднення фауни. Відклади VII МФГ починаються також зі 

збідненою фауною [4]. Стосовно вікових визначень за форамініферами, то 

на тих ділянках, де в пограничних відкладах вони є, вік визначається як 

VIII-VII чи VIII-VI МФГ.  

Товщина VIII МФГ від 30-40 м на борту до 200-250 м в бік 

приосьової частини западини. 
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Відклади нерозчленованих VII-V МФГ. 

Вони мають широке розповсюдження, незгідно залягають на 

відкладах VIII МФГ і незгідно перекриваються утвореннями 

башкирського ярусу середнього карбону. На переважній більшості 

площ ДДЗ вони мають характерну і доволі стійку геологічну будову. В 

нижній частині, як правило, переважають пласти пісковиків з 

алевролітами, хоча часто зустрічаються і аргіліти з прошарками 

вапняків. Ймовірніше всього, що це відбиває початок нового циклу 

осадконакопичення. Ця частина розрізу складає ПГ С-5. Вище залягають 

декілька пачок аргілітів в чергуванні з пакетами піщано-алевритових 

порід. Товщина пакетів в середньому 5-15 м. Така будова дає можливість 

розділити їх на ПГ і досить впевнено корелювати. Ці відклади 

згруповані в ПГ від С-4 по С-1. 

Аргіліти сірі і темно-сірі до чорних, переважно гідрослюдистого 

складу, тонкодисперсні, шаруваті з домішками вугільного пилу, 

ділянками сидеритизовані, подекуди з зоодетритом брахіопод, пелеципод, 

кріноідей, моховаток. Інтервалами аргіліти алевритисті, слюдисті з 

фітодетритом, окремими крупними рослинними фрагментами, з 

прошарками вугілля, а також без рослинних решток. Інтервалами аргіліти 

мають грудкувату текстуру і бугристі поверхні нашарування. В 

напрямку борту западини в аргілітах спостерігається поява каолініту, а 

також аргіліти каолінітового складу зі значною домішкою вугільного 

пилу, з включеннями піриту. На окремих ділянках іноді появляються 

плямами строкаті кольори аргілітів: зеленувато-сірі, рудуваті, 

коричнюваті, червонуваті. 

Алевроліти темно-сірі, глинисті, горизонтально-шаруваті за 

рахунок прошарків алевролітів, чистіших від глинистої фракції, 

подекуди грудкуватих, з фітодетритом і шламом, іноді карбонатні з 

зоодетритом. Пісковики світло-сірі та сірі, дрібнозернисті, переважно 

кварцові, з домішками польових шпатів, кременю, з гніздами 
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вуглистого пилу; цемент глинистий, подекуди глинисто-карбонатний, у 

нижній частині анкеритовий, з зоодетритом, глиниста компонента 

представлена як гідрослюдою, так і каолінітом. За ГДС пісковики різні: 

водонасичені, глинисті ущільнені, карбонатні. 

Серед аргілітів часті прошарки вапняків, їх товщина від 1 см до 2 м, 

але переважають прошарки товщиною перші одиниці сантиметрів. 

Вапняки сірі та темно-сірі, дрібно-середньо-зернисті, шламово-детритові, 

в різній мірі глинисті, подекуди з домішками кварцового алевриту і 

псаміту, з зернами глауконіту, ділянками з масовим піритом, інтервалами 

з бугристими поверхнями нашарування, з гніздами вуглистої речовини, 

інолі з форменними рослинними рештками (стовбурці, кора). Серед 

зоодетриту і шламу найчастіші рештки кріноідей, також присутні рештки 

брахіопод, пелеципод, остракод, моховаток, коралів, водоростей 

Girvanella, форамініфер, спікул губок. 

Відзначається, що межі між мікрофауністичними горизонтами у 

верхньому серпухові не чіткі і умовні. Наприклад, межа між VII і VI МФГ 

приурочена до відносного збагачення комплексу форамініфер видами та 

екземплярами, особливо частих до масових Eosigmoilina explicata. Верхня 

межа VI МФГ проведена частково за літологічними ознаками (деяка 

алевритизація і піритизація вапняків, поява в них глауконіту), а також 

відмічаються частіші Eosigmoilina rugosa. При даному варіанті літолого-

стратиграфічного розчленування V МФГ має охоплювати ПГ С-3, С-2, С-

1 (Рис. 3.14). На користь цього свідчать і подальші дослідження, 

наприклад, на Мачуській, Багатойській площах. Так, в Мачуській           

св. № 500 від самої підошви ПГ С-3 відібрано керн і, починаючи з керна 

15  (інт. 3614-3624 м) в аргілітах вапняковистих, які інтервалами 

поступово переходять у вапняки брахіоподово-моховатково-кріноїдні, є 

форамініфери, які дозволили Л.В. Винниченко датувати відклади як VII-V 

МФГ [23], а М.В. Вдовенко, як V МФГ [11]. В керні 12 (інт. 3582-3594 м) 

                                                 
 Глауконіт спостерігається і в ПГ С-5, тобто від підошви VII МФГ. 
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Рисунок 3.14 – Схема кореляції продуктивних горизонтів серпуховського ярусу по лінії свердловин: 

Багатойська № 8 – Горобцівська № 12 [21] 
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також серед аргілітів зустрівся один прошарок вапняка товщиною 5 см 

з такою ж форамініферовою характеристикою. Слід відмітити, що 

форамініфер зустрінуто мало, але серед них є представники роду 

Eosigmoilina. Трохи вище в к-11 (інт. 3572-3582 м) серед темно-сірих 

аргілітів, місцями алевритистих або вапнистих, присутні прошарки 

вапняків по 5-10 см з форамініферами нижньобашкирського під יярусу, з 

гідрактінієвими і донецеловими водоростями. Серед аргілітів к-11 і к-

12 за ГДС спостерігається доволі потужний пласт ( 10 м) порід з 

підвищеним електричним опором. По підошві цього пласта на глибині 

3594 м автор і провів покрівлю серпуховського ярусу. 

Мачуські умови осадконакопичення V МФГ і початку 

башкирського ярусу, на думку автора, були і на Багатойській площі. 

Каротажні образи їх дуже подібні, вони мають близькі товщини, 

рівень, на якому зникають еосігмоіліни і появляються гідрактанії та 

донецели, співпадає. В св. № 403 Т.І. Немировська [40] виявила 

конодонти (інт. 2500-2540 м) і визначила їх вік як V МФГ.  

 Приймаючи до уваги наведені вище факти, а також спостере-

ження і міркування автора, можна так розподілити ПГ по МФГ: VII = C-

5; VI = C-4; V = C-3 + C-2 + C-l; V - відноситься до C2b. 

Контакт з башкирськими відкладами літолого-палеонтологічно 

добре охарактеризований керном, наприклад, на таких площах як 

Мачуська, Житниківська та ін. 

Так, у св. № 500 Мачуська прошарки вапняків темно-сірих, 

глинистих, тонкозернистих, з уламками брахіопод, дрібних кріноідей, 

гастропод, остракод, з частими одноманітними форамініферами V 

МФГ, змінюються вищезалягаючими породами. У башкирському 

ярусі аргіліти темно-сірі, місцями зеленуваті, карбонатні, перем’яті, з 

прошарками алевролітів і вапняків дрібнозернистих, подекуди 

перекристалізованих, складених донецеловими і гідрактинієвими 

водоростями з зоодетритом брахіопод і форамініферами світи С1
5. 
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Товщина VII МФГ змінюється в значних межах: від 10-20 м біля борта 

та на північному заході западини до 50 м у напрямку занурення басейну. 

Він зовсім зникає, наприклад, на Петрівцевській площі і на деяких високо 

здійнятих структурах. ПГ С-5, з яким ототожнюємо VII МФГ, має більше 

розповсюдження, в порівняні з нижчезалягаючим ПГ С-6 VIII МФГ. 

VІ МГ автор ототожнює з ПГ С-4. Комплекс форамініфер VI МФГ, як 

і VII МФГ, складається з доживаючих візейських і древніших видів, 

серпуховських видів і видів, які зародилися, але в великій кількості 

розвинулися у башкирський час. Крім форамініфер та конодонтів у VI 

МФГ вивчалися брахіоподи, пелециподи, остракоди, водорості. Загалом 

в аргілітах та вапняках VI МФГ зустрічаються ще й рештки кріноідей, 

моховаток, коралів, рослинний детрит і шлам, спори і пилок. 

Товщина відкладів VI МФГ змінюється від 15 м до 50 м. На 

багатьох площах відклади VI МФГ відсутні як в результаті 

стратиграфічних незгідностей, так і тектонічних порушень (скидів). 

До V МФГ умовно віднесені ПГ С-3, С-2, С-1. Відклади цього 

горизонту менше розповсюджені, ніж нижчезалягаючі, за рахунок 

передбашкирської перерви. Перехід від VI МФГ до V МФГ 

поступовий, хоча у серпуховському ярусі є багато 

внутрішньоформаційних чи локальних перерв - атектоничних за Б.П. 

Кабишевим і Г.І. Вакарчуком [28]. V МФГ має ритмічну будову: пакети 

аргілітів чергуються з пакетами алевро-піщаних утворень. Вапняки 

зустрічаються по всьому розрізу у вигляді прошарків і лінз. У вапняках 

та аргілітах присутні рештки брахіопод, форамініфер, кріноідей, 

пелеципод, конодонтів, водоростей Girvanella, спікул губок, голок 

морських їжаків, спор, пилку та фітодетриту. Для V МФГ характерне 

сумісне знаходження еосігмоілін і гідрактінієвих водоростей. Наймолодші 

відклади, де є палеонтологічне обгрунтування віку - це ПГ С-3, до самої 

покрівлі перемички над ним. Товщина V МГ дуже мінлива і залежить від 

глибини передбашкирської перерви. Звичайно ж найбільше 
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розповсюдження має ПГ С-3. ПГ С-2 і С-1 мають обмежене 

розповсюдження. Зазвичай це перші десятки метрів. 

Автор хотів би зауважити, що при описах порід у продуктивних 

горизонтах турнейського, візейського та серпуховського ярусів 

використовувались результати рентгеноструктурного аналізу, 

проведеного в лабораторії ЧВ УкрДГРІ (Таблиця 3.3). 

Також, як вже було зазначено вище, автором самостійно проведено 

розчленування відкладів нижнього карбону, виділені продуктивні горизонти, 

здійснена їх детальна попластова кореляція та індексація. За результатами 

проведених досліджень був складений каталог розбивок продуктивних 

горизонтів по приблизно 320 глибоких свердловинах, пробурених в межах 

південної прибортової частини ДДЗ. Нижче наведена одна з сторінок даного 

каталогу (Таблиця 3.4). 

Висновки до розділу 3  

Південна прибортова зона Дніпровсько-Донецької западини складена 

потужною товщею осадових порід від середньодевонських до четвертинних 

включно, яка з крупною стратиграфічною та кутовою незгідністю залягає на 

складчастому докембрійському фундаменті. 

Згідно уточненої автором стратиграфічної схеми, було проведено 

детальне літолого-стратиграфічне розчленування турнейських, візейських та 

серпуховських відкладів на продуктивні горизонти (приблизно 320 розрізів 

свердловин) з пошаровою кореляцією та індексацією, що дозволило створити 

надійний стратиграфічний каркас. 

На основі проведених літолого-стратиграфічних досліджень автором 

підтверджені та встановлені нові перерви в осадконакопиченні в розрізі 

нижнього карбону південної прибортової зони ДДЗ важливі для формування 

локальних потенційно нафтогазоносних структур. До перших відносяться 

регіональні перериви 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 МФГ (випадають з розрізу  
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Таблиця 3.3  - Результати рентгено-структурного аналізу 

№ 
п/п 

Площа 
№ 
св. 

Інтервал Порода Склад 
Гол. 
б. р. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
каолініт 7,108  

575-591 аргіліт 
гідрослюда 9,81  
каолініт 6,959  

630-642 аргіліт 
гідрослюда 9,81  
каолініт 6,959 21,06 

692-704 аргіліт 
гідрослюда 9,92 78,94 
каолініт 6,459 39,03 

733-745 аргіліт 
гідрослюда 9,81 60,97 
каолініт 7,07 33,87 

779-791 аргіліт 
гідрослюда 9,56 66,13 
каолініт 9,81 80,54 

791-803 аргіліт 
гідрослюда 7,05 19,46 
каолініт 7,01 28,41 

843-856 аргіліт 
гідрослюда 9,81 71,59 
каолініт 6,959 42,83 

856-876 аргіліт 
гідрослюда 9,81 57,17 
каолініт 7,07 34,79 

909-924 аргіліт 
гідрослюда 9,92 65,21 
каолініт 9,81 85,55 

944-951 аргіліт 
гідрослюда 7,01 14,45 
каолініт 6,90 30,25 

962-972 аргіліт 
гідрослюда 9,59 69,75 
каолініт 10,01 80,37 

981-982 аргіліт 
гідрослюда 7,01 19,63 
каолініт 9,81 70,66 

1043-1048 аргіліт 
гідрослюда 7,01 29,34 
каолініт 6,95 48,98 

1058-1068 аргіліт 
гідрослюда 10,03 51,02 
каолініт 7,01  
монтморілоніт 13,58  1080-1087 аргіліт 
кварц 3,32  

1104-1111 аргіліт монтморілоніт 12,25  
1127-1135 аргіліт монтморілоніт 12,09  

монтморілоніт 14,47  
кварц 3,29  1139-1143 аргіліт 
каолініт 7,07  
каолініт 7,01  

1232-1251 аргіліт 
монтморілоніт 12,09  

1257-1269 аргіліт каолініт 7,01  
каолініт 7,01  

1269-1276 аргіліт 
гідрослюда 10,51  
каолініт 7,07  

1299-1309 аргіліт 
гідрослюда 10,7  
каолініт 6,95  

1 
 

Михайлівська 
 

1 
 

1374-1379 аргіліт 
гідрослюда 10,3  
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Продовження таблиці 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

каолініт 7,07  
1414-1417 Аргіліт 

гідрослюда 9,81  
каолініт 7,05  
монтморілоніт 12,61  

1 Михайлівська 1 
1416-1442 аргіліт 

гідрослюда 9,81  
гідрослюда 10,0 85,46 
каолініт 7,10 8,82 1637-1645 аргіліт 
хлоріт 14,3 5,72 
гідрослюда 9,81  

1087-1092 аргіліт 
каолініт 6,95  
гідрослюда 9,81  

2 Левенцівська 2 

1193-1198 аргіліт 
каолініт 7,01  
гідрослюда 10,0 77,31 

1405-1415 аргіліт 
хлоріт 14,2 2269 
гідрослюда 10,0 76,28 
каолініт 7,09 6,36 1390-1401 аргіліт 
хлоріт 14,7 17,36 
гідрослюда 10,0 77,88 
хлоріт 14,0 17,14 1372-1376 аргіліт 
каолініт  4,98 
гідрослюда 10,0 74,85 
хлоріт 14,0 19,77 1100-1108 аргіліт 
каолініт  5,38 
гідрослюда 9,84 70,99 

1625-1631 аргіліт 
хлоріт 14,7 29,01 
гідрослюда 10,0 79,11 

1591-1592 аргіліт 
хлоріт 15,7 20,89 
гідрослюда 10,0 79,23 

1513-1521 аргіліт 
хлоріт 14,7 20,76 
гідрослюда 9,97 82,92 

1491-1501 аргіліт 
хлоріт 14,7 17,08 
гідрослюда 10,0 73,66 

1676-1680 аргіліт 
хлоріт 14,1 26,34 
гідрослюда 9,98 70,27 
каолініт 7,09 14,27 

3 Левенцівська 608 

1685-1693 аргіліт 
хлоріт 14,2 15,46 
гідрослюда 10,0  
каолініт 7,1  1473-1476 аргіліт 
хлоріт 14,1  
каолініт 7,12  

1830-1837 аргіліт 
гідрослюда 10,0  
гідрослюда 10,0  
каолініт 7,07  1277-1281 аргіліт 
хлоріт 14,1  
гідрослюда 10,0  
каолініт 7,07  1373-1379 аргіліт 
хлоріт 14,2  

4 Зачепилівська 20 

1422-1428 аргіліт гідрослюда 10,0  
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Продовження таблиці 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

каолініт 7,09  
4 Зачепилівська 20 1422-1428 аргіліт 

хлоріт 14,2  
гідрослюда 10,0  

2300-2306 аргіліт 
каолініт 7,13  
гідрослюда 10,0  
каолініт 7,1  

5 В.-Багачанська 1 
1955-1961 аргіліт 

хлоріт 14,0  
каолініт 7,2 26,28 
гідрослюда 10,06 60,22 1615-1627 аргіліт 
хлоріт 14,0 13,5 
гідрослюда 10,02 75,26 
каолініт 7,09 7,42 1857-1862 алевролит 
хлоріт 14,03 17,32 
гідрослюда 10,1  
каолініт 7,09  2695-2705 аргіліт 
хлоріт 14,05  
гідрослюда 10,2  

2561-2568 аргіліт 
каолініт 7,1  
гідрослюда 10,1 78,56 
каолініт 7,07 8,37 2244-2250 аргіліт 
хлоріт 14,2 13,07 
гідрослюда 10,06  
каолініт 7,09  1208-1215 аргіліт 
хлоріт 14,2  
гідрослюда 10,1 76,95 
каолініт 7,07 9,16 2263-2271 аргіліт 
хлоріт 14,1 13,99 
гідрослюда 10,1 74,07 
каолініт 7,04 9,62 2160-2165 аргіліт 
хлоріт 14,2 16,31 
гідрослюда 10,02 76,81 
каолініт 7,09 5,39 1727-1737 аргіліт 
хлоріт 14,1 17,8 
гідрослюда 10,1 78,01 
каолініт 7,07 9,68 2533-2543 аргіліт 
хлоріт 14,1 12,31 
гідрослюда 10,1 85,25 
каолініт 7,1 6,08 1371-1381 аргіліт 
хлоріт 14,2 8,67 
гідрослюда 10,1 79,16 
каолініт 7,14 7,50 

6 
Новомиколаїв-
ська 

1 

2069-2074 аргіліт 
хлоріт 14,01 13,33 
каолініт 7,1 10,88 
гідрослюда 10,7 67,44 1682-1689 аргіліт 
хлоріт 14,6 21,68 
каолініт 7,1  
гідрослюда 10,1  

7 Радченківська 4 

1907-1913 аргіліт 
хлоріт 14,6  
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Продовження таблиці 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Радченківська 4 1907-1913 аргіліт монтморілоніт (д)  

гідрослюда 9,92  
1961-1970 аргіліт 

каолініт 7,12  
Гідрослюда 9,8  
каолініт 7,07  2001-2010 аргіліт 
хлоріт 13,8  
гідрослюда 9,9  
каолініт 7,05  2064-2073 аргіліт 
хлоріт 14,01  
гідрослюда 9,9  
каолініт 7,01  2114-2116 аргіліт 
хлоріт (д)  
гідрослюда 9,9  
каолініт 7,01  2150-2158 аргіліт 
хлоріт 14,2  
гідрослюда 9,9  
каолініт 7,01  2209-2215 аргіліт 
хлоріт 14,2  
каолініт 7,07  
гідрослюда 10,3  2317-2325 аргіліт 
хлоріт 14,7  
гідрослюда 10,5  

8 В.-Багачанська 6 

2525-2531 аргіліт 
каолініт 7,07  
каолініт 7,13  
гідрослюда 10,6  2770-2779 аргіліт 
хлоріт 14,2  
каолініт 7,19  
гідрослюда 10,0  2779-2788 аргіліт 
хлоріт 14,48  
каолініт 7,08  
гідрослюда 10,0  

9 
Новомиколаїв-
ська 

22 

2799-2808 аргіліт 
хлоріт 3,8  
каолініт   
гідрослюда   2142-2154 аргіліт 
хлоріт   
гідрослюда   
каолініт   

10 Орільская  1-п 

2154-2165 аргіліт 
хлоріт   
каолініт   
гідрослюда   2792-2804 аргіліт 
хлоріт (мало)   
кальціт   
кварц   
доломіт (д)   

3272-3284 аргіліт 

каолініт (д)   
3153-3161 алевроліт кальціт   

каолініт   

11 Горобцівська 7 

3504-3512 аргіліт 
гідрослюда   
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Продовження таблиці 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3504-3512 аргіліт хлоріт   
кальціт   
кварц   
каолініт   
гідрослюда   

3512-3520 аргіліт 

хлоріт (мало)   
кальціт   
кварц   
каолініт   
гідрослюда   

4044-4054 аргіліт 

хлоріт (мало)   
кальціт   
кварц   
каолініт   
гідрослюда   

4428-4440 алевроліт 

хлоріт (д)   
каолініт   

4949-4952 пісковик 
хлоріт (мало)   
кальціт   
кварц   4765-4773 вапняк 
каолініт (мало)   
каолініт   
гідрослюда   4958-4965 мергель 
хлоріт   
кальціт   
каолініт   2970-2977 вапняк 
хлоріт (слід)   
кальціт   

3114-3120 пісковик 
кварц   
кальціт   
каолініт   
гідрослюда   

3284-3294 аргіліт 

хлоріт (слід)   
каолініт   
гідрослюда   4418-4428 алевроліт 
хлоріт   
каолініт   

3211-3223 аргіліт 
гідрослюда   
кальціт   
каолініт (д)   
гідрослюда (д)   

4749-4757 аргіліт 

хлоріт (д)   
каолініт   

4054-4064 аргіліт 
гідрослюда   

4054-4064 аргіліт Хлоріт   
каолініт   
гідрослюда   

11 Горобцівська 7 

4811-4819 аргіліт 
хлоріт   
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Продовження таблиці 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

кальціт   
каолініт   
гідрослюда   

   

4952-4958 аргіліт 

хлоріт (слід)   
гідрослюда   

12 Зачепилівська 10 1562-1569 аргіліт 
каолініт   
каолініт   
гідрослюда   
хлоріт   

13 Зачепилівська 5 2611-2614 алевроліт 

кальціт   
каолініт   
гідрослюда   2250-2266 аргіліт 
хлоріт   
каолініт  15,4 
гідрослюда  68,1 2822-2838 аргіліт 
хлоріт  16,5 
каолініт   
гідрослюда   3320-3375 аргіліт 
хлоріт (мало)   

3511-3522 вапняк кальціт   
кальціт   
доломіт   

14 Руденківська 15 

3045-3061 вапняк 
каолініт (мало)   
каолініт  16,7 
гідрослюда  55,7 2544-2551 аргіліт 
хлоріт  26,6 
каолініт   
гідрослюда   3186-3201 аргіліт 
хлоріт   
гідрослюда   
каолініт   3294-3308 аргіліт 
хлоріт   
гідрослюда   
каолініт   3497-3511 аргіліт 
хлоріт   
гідрослюда  55,6 
каолініт  16,6 3893-3907 аргіліт 
хлоріт  27,8 

15 Багатойська 403 

4597-4604 аргіліт гідрослюда   
3063-3066 аргіліт каолініт   

каолініт   
3319-3327 аргіліт 

хлоріт (слід)   
каолініт   

16 Солонцівська 2 

3772-3781 аргіліт 
хлоріт (слід)   

2103-2109 алевролит каолініт   
1493-1496 аргіліт гідрослюда   

Каолініт   
17 Юріївська  

 
2 
 1493-1496 аргіліт 

хлоріт   



124 

Продовження таблиці 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

каолініт   
монтморілоніт   
кальціт   

3971-3979 аргіліт 

хлоріт (слід)   
каолініт   
монтморілоніт   3979-3982 аргіліт 
хлоріт (д)   
каолініт   
монтморілоніт   3982-3986 аргіліт 
гідрослюда (м)   
каолініт   
монтморілоніт   4040-4051 аргіліт 
хлоріт   
гідрослюда   
каолініт   4051-4065 аргіліт 
хлоріт   
гідрослюда   
каолініт   4501-4504 аргіліт 
хлоріт   
монтморілоніт   
каолініт   4504-4516 аргіліт 
хлоріт (слід)   
монтморілоніт   

4530-4542 аргіліт 
каолініт   
монтморілоніт   
каолініт   4560-4569 аргіліт 
кальціт   
монтморілоніт   
каолініт   4569-4574 аргіліт 
кальціт   
монтморілоніт   
гідрослюда   4588-4597 аргіліт 
каолініт   
монтморілоніт   

4597-4612 аргіліт 
каолініт   
монтморілоніт   

4612-4625 аргіліт 
каолініт   
монтморілоніт   

18 Руденківська 18 

4681-4684 аргіліт 
каолініт   
гідрослюда   
хлоріт   

3578-3584 аргіліт 
каолініт  

 
 

гідрослюда   
каолініт   3681-3693 аргіліт 
хлоріт   
монтморілоніт   

19 Руденківська 19 

3775-3778 аргіліт 
каолініт   
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3587-3600 аргіліт гідрослюда   
хлоріт   

3587-3600 аргіліт 
каолініт   
монтморілоніт   
каолініт   4048-4057 аргіліт 
хлоріт (слід)   

4057-4067 аргіліт монтморілоніт   
монтморілоніт   

4072-4082 аргіліт 
каолініт   
монтморілоніт   

4094-4100 аргіліт 
каолініт   
монтморілоніт   

4127-4136 аргіліт 
каолініт (мало)   
монтморілоніт   

4136-4143 аргіліт 
каолініт   
монтморілоніт   

4143-4153 аргіліт 
каолініт   
монтморілоніт   

4153-4161 аргіліт 
каолініт   

4252-4260 аргіліт гідрослюда   
4267-4275 аргіліт гідрослюда   
4290-4294 аргіліт монтморілоніт   
4332-4343 аргіліт монтморілоніт   

монтморілоніт   
4343-4354 аргіліт 

каолініт   
4386-4395 вапняк кальціт   

монтморілоніт   
хлоріт   4464-4470 аргіліт 
каолініт   
монтморілоніт   

4589-4591 аргіліт 
каолініт   
монтморілоніт   

4591-4598 аргіліт 
каолініт (слід)   

4072-4082 пісковик кварц   
4303-4315 вапняк кальціт   

19 Руденківська 19 

4320-4332 аргіліт гідрослюда   
гідрослюда   
хлоріт   1703-1713 аргіліт 
каолініт   
гідрослюда   
хлоріт   1713-1723 аргіліт 
каолініт   
гідрослюда   
хлоріт   1723-1733 аргіліт 
каолініт   
гідрослюда   
хлоріт   

20 Шедіївська 486 

1733-1741 аргіліт 
каолініт   
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гідрослюда   
хлоріт   1741-1753 аргіліт 
каолініт   

2350-2357 аргіліт каолініт   
каолініт   
монтморілоніт   2873-2880 аргіліт 
хлоріт (мало)   
хлоріт   
гідрослюда   2883-2897 аргіліт 
каолініт   
хлоріт   
гідрослюда   2900-2905 аргіліт 
каолініт   
хлоріт   
гідрослюда   2906-2911 аргіліт 
каолініт   
хлоріт   
каолініт   2911-2918 аргіліт 
гідрослюда   
каолініт   

20 Шедіївська 486 

2918-2931 аргіліт 
хлоріт (мало)   

4345-4351 вапняк кальціт   
4360-4367 вапняк кальціт   
4367-4369 вапняк кальціт   
4428-4435 вапняк кальціт   

монтморілоніт   
4451-4460 аргіліт 

каолініт (д)   
монтморілоніт   

4482-4493 аргіліт 
кальціт (д)   
монтморілоніт   

4493-4504 аргіліт 
каолініт (д)   

4524-4539 аргіліт монтморілоніт   
4460-4471 вапняк кальціт   
4622-4630 вапняк кальціт   
4443-4451 вапняк кальціт   

кальціт   
4504-4512 вапняк 

доломіт   
4512-4518 вапняк кальціт   
4518-4529 вапняк кальціт   
4351-4356 вапняк кальціт   

кальціт   
4360-4367 вапняк 

доломіт   
4367-7369 вапняк кальціт   
4369-4374 вапняк кальціт   
4374-4383 вапняк кальціт   
4429-4435 вапняк кальціт   
4435-4443 вапняк кальціт   

21 Багатойська 3 

4443-4451 вапняк кальціт   
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Продовження таблиці 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4451-4460 вапняк кальціт   
4460-4471 вапняк кальціт   
4471-4482 вапняк кальціт   
4482-4493 аргіліт кальціт   
4493-4504 вапняк кальціт   

доломіт   
4504-4512 вапняк 

кальціт   
4512-4518 вапняк кальціт   
4518-4524 вапняк кальціт   
4524-4534 вапняк кальціт   
4567-4578 вапняк кальціт   

доломіт   
4612-4622 вапняк 

кальціт   
доломіт   

4622-4630 вапняк 
кальціт   

4632-4637 вапняк доломіт   
кальціт   

4637-4643 вапняк 
доломіт   

4643-4645 вапняк доломіт   
4649-4651 вапняк доломіт   
4651-4654 вапняк доломіт   
4378-4393 вапняк кальціт   
4393-4407 вапняк кальціт   
4425-4434 вапняк кальціт   
4437-4451 вапняк кальціт   

доломіт   
4581-4589 вапняк 

кальціт   
доломіт   

   

4589-4597 вапняк 
кальціт   
каолініт   

4685-4687 аргіліт 
гідрослюда   
каолініт   

22 Горобцівська 3 
4776-4787 аргіліт 

гідрослюда   
каолініт   
гідрослюда   
кварц   

2618-2626 аргіліт 

хлоріт   
каолініт   
гідрослюда   
хлоріт   

2944-2960 аргіліт 

кварц   
каолініт   
Сс   
кварц   

3401-3407 аргіліт 

хлоріт (слід)   
каолініт   
Сс   

23 Окопівська 385 

3428-3436 аргіліт 
хлоріт   
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Закінчення таблиці 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  кварц   
каолініт   
Сс   
кварц (мало)   

3470-3476 аргіліт 

хлоріт   
3535-3542 аргіліт каолініт   

Сс   
хлоріт (слід)   3535-3542 аргіліт 
кварц   
монтморілоніт   
каолініт   

   

3695-3700 аргіліт 
кварц   
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Таблиця 3.4 - розбивки ПГ нижнього карбону південної прибортової зони 

Окопівська 
св. 385 

Сагайдацька 
св. 401 

Горобців-
ська св. 12 

Кременів-
ська св. 4 

Багатойська 
св. 403 

Продуктивні 
горизонти 

пок. під. пок. під. пок. під. пок. під. пок. під. 
Покрівля С1 2550 2130 2375 1438 2424 
С-1 - - - - - - - - 2424 2465 
С-2 - - - - 2375 2385 - - 2470 2535 
С-3 2550 2562 2130 2135 2387 2415 1438 1471 2540 2620 
С-4 2568 2603 2138 2182 2422 2485 1473 1541 2625 2670 
С-5 2608 2614 2192 2209 2490 2525 1543 1565 2676 2765 
С-6 2622 2630 2211 * 2558 2615 1568 1640 2770 2812 
С-7 2640 2645 * 2233 2621 2630 1643 1650 2817 2837 
С-8 2648 2673 2236 2284 2633 2719 1652 1667 2843 2912 
С-9 2695 2705 2289 2303 2728 2793 1670 1703 2917 3008 
С-15 - - - - - - - - - - 
С-16 - - - - - - 1706 * 3016 3082 
С-17 - - - - 2806 2850 * 1778 3088 3153 
С-18 - - - - 2859 2901 1781 1820 3158 3214 
С-19 2713 * 2305 2332 2913 2962 1822 1882 3218 3313 
С-20 * 2775 2336 2388 2971 3042 1885 1970 3318 3425 
С-21 2778 2805 2392 2433 3050 3120 1972 2064 3428 3585 
С-22 2814 * 2443 * 3129 * 2066 2140 3590 3671 
С-23 * 2854 * 2564 * 3282 2142 2159 3677 3781 
В-14 2865 2905 2564 2610 3295 3340 2167 2233 3791 3872 
В-15 2912 2950 2617 2671 3345 3428 2237 2291 3880 3921 
В-16в 2955 3008 2675 2721 3433 3520 2300 2337 3929 3966 
В-16н 3012 3050 2728 2793 3525 3634 2346 2404 3970 4080 
В-17в 3055 3075 2801 2835 3648 * - - 4084 4122 
В-17н 3080 3112 2840 2864 * 3883 2411 2462 4126 4210 
В-18 3118 3132 2870 2892 3890 3935 2465 2481 4225 4250 
В-19в 3142 * 2900 * 3941 * 2485 * 4260 * 
В-19н * 3188 * 2924 * 4069 * 2502 * 4299 
В-20в 3193 3210 - - 4076 * - - - - 
В-20н 3218 3228 - - * 4143 - - - - 
В-21в - - - - 4150 * - - - - 
В-21н - - - - * 4308 - - - - 
В-22в 3230 * - - 4315 * - - - - 
В-22н * 3274 - - * 4452 - - - - 
В-23 3278 3293 - - 4460 4485 2502 2521 4299 4340 
В-24 3296 3358 2927 2950 4490 4530 2529 2593 4343 4381 
В-25 3362 3405 2955 2974 4533 4584 2599 2639 4385 4431 
В-26в 3411 3468 2979 2996 4586 4623 2641 * 4431 * 
В-26н 3475 3508 2999 3029 4627 4684 * 2673 * 4466 
В-27 3512 3540 - - - - - - - - 
Т-1 3543 3582 - - 4688 4769 2673 2980 - - 
Т-2 3588 3630 - - 4774 4998 2980 3210 - - 
Т-3 3633 * 3029 3109   - - 4470 4510 
Т-4 * 3695 3113 3163   - - 4514 4591 
Підошва С1 3695 3163  3210 4591 
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ПГ В-22, В-21, В-20, а іноді навіть В-19), між нижньосерпуховським і 

верхньосерпуховським 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 відносяться локальні перерви: між ХІІ та 

ХІ МФГ, внаслідок цієї перерви випадає з розрізу ПГ В-17в (Гупалівсько-

Кременівська ділянка); всередині ХІ МФГ, внаслідок якої випадає ПГ В-16в 

(Великобагачанська площа). 

Автором вперше були виділені типові розрізи для продуктивних 

горизонтів в турнейсько-нижньовізейських відкладах (в карбонатних 

морських фаціях), їм дана детальна літолого-петрографічна, палеонтологічна 

та промислово-геофізична характеристики. 

На основі детального вивчення кернового матеріалу, результатів 

палеонтологічних, мінералого-петрографічних і літологічних досліджень з 

широким використанням промислово-геофізичних даних встановлено та 

прослідковано зміни літології і товщини продуктивних горизонтів нижнього 

карбону, з’ясовано особливості їх латерального поширення, уточнено їх 

фаціальні характеристики. 
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РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПІВДЕННОЇ ПРИБОРТОВОЇ ЗОНИ ДДЗ У ЗВ’ЯЗКУ З 

НАФТОГАЗОНОСНІСТЮ 

 

Загальні дані по тектоніці південної прибортової зони ДДЗ, а саме 

тектонічне районування, тектонічні порушення, структурні поверхи, їх 

формаційні комплекси та етапи геотектонічного розвитку, були запозичені 

автором з літературних джерел. Далі наводиться коротка характеристика 

тектонічних особливостей території досліджень за Гавришем В.К. та ін. [15]. 

 

4.1. Тектонічне районування Дніпровсько-Донецької западини 

Дніпровсько-Донецька западина входить у склад надпорядкового 

Прип’ятсько-Дніпрово-Донецького або Доно-Дніпровського прогину (ДДП), 

який простягається від Полісся до Каспію [10, 17]. Виділяють Прип’ятський 

прогин (ПП), Дніпровсько-Донецьку западину (ДДЗ), Донецький прогин 

(ДП) та інші поперечні структури першого порядку (Рис. 4.1). ДДЗ – це 

кам’яновугільно-кайнозойська синекліза, що залягає на піздньодевонському 

рифті, тобто це рифтом народжена структура або рифтоген. На північному та 

південному бортах Доно-Дніпровського прогину межі цих поперечних 

структур першого порядку прослідкуються не так  чітко. Дуже умовно в 

синеклізних горизонтах проводяться також межі подовжніх структур 

першого порядку – бортових зон ДДП з Українським щитом (УЩ) та 

Азовським масивом, а також Воронезькою антеклізою та Білоруським 

масивом. 

Прип’ятсько-Дніпровсько-Донецький, або Доно-Дніпровський, 

піздньодевонський рифт входить в систему Турансько-Скіфського 

лінеаменту [1]. Довжина його досягає 2000 км та більше. В його осьовій зоні 

поверхня кристалічного фундаменту занурюється від 319 м на Поліській 

сідловині до 24 км та більше в Бахмутсько-Вовчанській депресії. В його 

складі також виділяють Прип’ятський, Дніпрово-Донецький та Донбаський
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Рисунок 4.1 – Схема тектонічного районування Дніпровсько-Донецької западини (за Гавришем В.К) 



140 

макрорифти. В подовжньому розрізі по поверхні фундаменту та 

піздньодевонським горизонтам фіксуються щирокі (10-40 км) зони 

Барановицько-Астраханського (БА) та Прип’ятсько-Маницького (ПМ) шовних 

крайових глибинних розломів. Амплітуди їх крайових скидів по поверхні 

фундаменту змінюються від 0 м на дорифтових розломах до 1-3 км та більше. 

В нижньокам’яновугільних синеклізних відкладах крайові скиди ПМ та БА 

розломів фіксуються у вигляді регіональних розривів, які утворюють 

Дніпровсько-Донецький грабен. Зона прирозломних виступів по поверхні 

фундаменту з боку рифта майже всюди обмежена приосьовими розломами. В 

синеклізних горизонтах вони обмежують приосьові зони. В кам’яновугільних і 

девонських горизонтах розвинені, головним чином, малоамплітудні підняття.  

Східна межа ДДЗ приблизно співпадає з контуром поширення турнейсько-

нижньовізейських відкладів Воронезької антеклізи (ВА) та УЩ. Вважається, 

що ДП в порівнянні з ДДЗ зазнавав не тільки більш інтенсивне занурення в 

піздньодевонський час, але й більш інтенсивний висхідний рух астеносферного 

діапіру та земної кори в цілому, які обумовили інверсію геотектонічного 

режиму в ДП в ранньопермсько-антропогеновий час.  

ДДЗ у її найзануренішій зоні пізньодевонський рифт, або 

кам’яновугільний грабен, поділяються поперечними розломами на три 

сегмента: Північно-Західний (Деснянський), Центральний (Удайсько-

Сульський) та Південно-Східний (Псельсько-Орільський), в західних частинах 

якого розташовані сідловини, а в східних – депресії. 

Південно-східна частина ДДЗ, або Псельсько-Орільський сегмент ДДР, 

розміром 220150 км, складається з Псельсько-Ворсклянської сідловини та 

Карлівської депресії.  

Псельсько-Ворсклянська сідловина, яка дислокована Болтисько-

Обоянським, Криворізько-Комарицьким, Верхівцівсько-Льговським та іншими 

глибинними розломами, по поверхні докембрійського фундаменту має форму 

сідла, в центральній, найбільш зануреній частині якого на Покровському 

виступі поверхні фундаменту здіймається від 10,5 км у Лохвицькій та 17 км у 
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Карлівській депресіях до – 8,5 км. До неї з півдня примикає Криворізько-

Крупецька зона збільшеної (до 60 км) потужності земної кори з 

ранньопротерозойським віком поверхні Мохо, або Північно-Каркиницький 

проторифтоїд [20]. На захід від цієї сідловини Донецький рифейський грабен не 

розповсюджується. До неї приурочена зона високого градієнту потужностей та 

зміна вугленосно-строкатобарвних кам’яновугільних формацій на 

строкатобарвно-вугленосну [18, 19]; скорочується площа розповсюдження 

кам’яновугільних, пермських та мезозойських відкладів. 

В Карлівській депресії збільшується потужність і площа поширення всіх 

кам’яновугільно-антропогенових відкладів, в тому числі девонської та 

нижньопермської соленосної товщ; домінує верхньокам’яновугільно-

нижньопермський комплекс, а також розвинуті багаточисельні солянокупольні 

структури, де девонська сіль контактує та взаємодіє з нижньопермською, 

створюючи своєрідні солянокупольні структури. В цій депресії, як і на 

Псельсько-Ворсклянській сідловині південно-східної частини ДДЗ, майже не 

виділяються приразломні виступи (крім Колонтаївського та Орільського). Це 

обумовлено, ймовірно, дуже інтенсивним зануренням кристалічного 

фундаменту до (- 17,4) – (- 20) км та розформуючими процесами в 

Розпашнівсько-Миронівському прогині [5]. Сумарна потужність структурно-

формаційних комплексів, головним чином, в південній зоні Карлівської 

депрессії, досягає 20-24 км. 

 

4.2. Структурні поверхи та їх формаційні комплекси 

В розрізі ДДЗ за структурними особливостями та формаційно-речовиннній 

характеристиці осадового чохла виділяють п’ять структурних поверхів (ярусів), 

або, за В.Г. Бондарчуком [7], структурно-стратиграфічних комплексів, 

розділених структурними або близькими до них незгідностями: 

середньодевонський платформенний, верхньодевонський рифтовий, 

кам’яновугільно-нижньопермський синеклізно-міогеосинклінальний, 

мезозойський платформенно-синеклізний та кайнозойський платформенний. 



142 

Якщо породи перших двох поверхів поширені головним чином в Прип’ятсько-

Дніпрово-Донецькому або Доно-Дніпровському палеорифті [10, 11], а третього 

– не тільки у рифті, а й на бортах ДДЗ, ПП і ДП, має в останньому 

міогеосинклінальний характер, то мезозойський і кайнозойський структурні 

поверхи переважають тільки в ДДЗ, характеризуючи западинний етап 

геотектонічного розвитку. Найбільш чітко структурне неузгодження видно в 

основі середньо-верхньодевонських структурних ярусів, а найменш чітко – між 

мезозойським і кайнозойським структурними поверхами.  

За даними В.К. Гавриша, О.Ю. Лукіна та ін. [10, 13], З.М. Ляшкевич 

наводиться коротка характеристика структурних поверхів ДДЗ та структурно-

формаційних комплексів (СФК) – парагенетично, структурно та 

палеогеографічно пов’язаних між собою [16, 23, 26].  

Детальніше зупинимось на кам’яновугільно-нижньопермському 

структурному поверсі, який розміщується к межах території досліджень. 

Кам’яновугільно-нижньопермський синеклізно-міогеосинклінальний 

структурний поверх. 

Це – комплекс генетично і структурно пов’язаних морських, паралічних, 

ритмічних і регіонально витриманих горизонтів вапняків, глин, вугілля, 

пісковиків та солі, які відрізняються більш високим, ніж у девонських, 

ступенем зрілості уламкового матеріалу, відсутністю вулканізму, високою, 

швидкістю занурення та компенсованого осадконакопичення, розвитком 

компенсаційної складчастості короблення [2] або сольового нагнітання. Від 

девонського поверху він відокремлюється докам’яновугільною структурною 

незгідністю, під якою залягають девонські складки з кутами падіння до 30о, або 

докембрійські утворення дислоковані розривами локального і регіонального 

характеру з амплітудою до 3 км. Нижньокам’яновугільні відклади залягають на 

інтенсивно дислокованих бриловою (блоковою) та галокінезною складчастістю 

різних горизонтах девону (від мальовських до воронезьких) і навіть 

докембрійських утвореннях. У цьому поверсі виділяються чотири структурно-

формаційних комплекси (СФК), два з яких ми розглянемо більш детально. 
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Турнейсько-нижньовізейський глинисто-вуглисто-кременисто-

карбонатний рифтово-синеклізний СФК харктеризується відсутністю 

вулканогенних і соленосних відкладів, наявністю сіробарвних 

монтморілонітових кварцових пісковиків, каолінітових глин і залізистих порід, 

появою вугленосності та кір вивітрювання. Хоча вулканогенні утворення у їх 

розрізі поки що не зустрінуті, однак параненез силіцитів і метабентонитів, а 

також мінералого-геохімічні особливості дозволили  О.Ю. Лукіну припустити у 

його формуванні значну роль конседиментаційного віддаленого вулканізму. А 

В.К. Гавриш відніс його до перехідної рифтово-синеклізної товщі, коли ще 

панував сильно контрастний палеОрільєф. Потужність СФК іноді різко 

змінюється від 25 м до 500 м і навіть 800 м. В північно-західній і центральній 

частинах ДДЗ кварцово-каолінітова вугленосна, в центральній і південно-

східній - теригенно-карбонатна і в крайній південно-східній - кременисто-

карбонатно-теригенна формації потужністю від 0,6 км до 5 км мають діахронне 

розповсюдження. 

Верхньовізейсько-серпуховський паралічний, вуглисто-теригенно-

карбонатний СФК залягає з межрегіональною стратиграфічною ковзаючою 

незгідністю на нижньокам’яновугільних, девонських і докембрійських 

утвореннях як як у палеорифті, так і на бортах ДДЗ, починаючи новий 

синеклізно-міогеосинлінальний етап розвитку регіону. У його основі повсюдно 

розвинуті переважно вапняки та пісковики потужністю до 200 м, а у верхній 

частині – сірі слабовугленосно-піщано-глинисті до Псельсько-Ворсклянської 

сідловини, а східніше – флішоїдно-алевроглинисті міогеосинклінальні відклади. 

Потужність СФК змінюється від 220 м на північному-заході та бортах ДДЗ до 

2,5 км в осьовій південно-східній частині ДДЗ і 7 км у Донбасі.  

Характеристика структурних планів кам’яновугільно-нижньопермського 

поверху. 

Розвинутий майже всюди у ДДЗ, за винятком деяких апікальних частин 

соляних діапірів і залягає як на девонських утвореннях, що знаменують собою 

рифтову стадію розвитку району, так і на докембрійській кристалічній основі 
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бортових зон западини. Повсюди він перекритий тріасовими та більш 

молодими осадовими комплексами. 

Саме геологічне тіло цього поверху має язикоподібну форму, а потужність 

складаючих її утворень різко змінюється як уздовж, так і вхрест простяганню 

западини від нуля на крайніх бортових ділянках до кількох кілометрів у рифті. 

У поздовжньому напрямку потужність поступово зростає від 0,5 км на 

Брагінсько-Лоївській сідловині до майже 6 км у південно-східній частині 

западини поблизу Жовтневого підняття та до 11 км і більше у зоні зчленування 

ДДЗ зі складчастою спорудою Донбасу. 

Верхньовізейсько-серпуховський підповерх поширеніший порівняно з 

попереднім і відмічений по всій території рифту, а також на бортах ДДЗ. 

Найбільшою потужністю (3-4 км і більше) характеризується підповерх у 

приосьовій південно-східній частині ДДЗ, в центральній – вона зменшується до 

1,5-2 км, а в північно-західній – не перевищує 0,5 км.  

У цьому підповерсі дещо гірше проявляється диференційованість розмірів 

структур по їх зональній належності, ніж у попередньому. Часто декілька 

зближених структур попереднього підповерху у новому об’єднані і 

представлені більш крупним утворенням. Така невідповідність структурних 

планів цих підповерхів іноді досягає такого ступеню, що навіть змінюється 

напрямок ввігнутості складок з глибиною. В південній прибортовій зоні також 

спостерігається подібна поведінка складок. Збільшення розмірів западин і 

піднять у підповерсі ознаменувалось і збільшенням амплітуд їх вертикальних 

зміщень, які часто досягають по єдиному горизонту 500-800 м, а іноді 

зростають до 1000 м і більше. 

У південній прибортовій зоні ДДЗ виділяють наближені до головного 

скиду локальні прирозломні підняття, як правило, не ускладнені соляними 

штоками, і внутрішньорозломні солянокупольні – приховано- і відкрито-

діапірового типу, які мають значні розміри та амплітуди, і супроводжуючі їх 

компенсаційні або успадковані прогини.  



145 

Значно змінюється і характер самих дислокацій вхрест і вздовж 

простягання западини. Перехід від південної та північної бортових зон до 

рифту, або його крайовим розломам, характеризується різкою зміною пологого 

залягання порід на круте занурення з відповідним зростанням потужності 

поверху [5]. Перехід верств з однієї зони в іншу має плавний характер на 

границі між приразломними та приосьовою частинами западини. При цьому в 

північно-західній половині останньої, де розвинуті внутрішньорозломні 

мульди, перехід порід різкий, а в південно-східній – більш плавний. 

Дислокованість осадів у південній та північній бортових зонах також 

невелика і представлена тільки окремими малоамплітудними підняттями та 

прогинами або розривними тектонічними порушеннями на фоні пологого 

моноклінального залягання. Вона різко зростає в піденній і північній 

прибортових зонах та частково на північному-заході ДДЗ. Тут дислокованість 

набагато інтенсивніша, ніж у центральній частині, де разом з пологими 

крупними (декілька десятків кілометрів у попереку) прогинами розвинуті і 

обрамляючі їх подовжені складки. 

Для прибортових зон характерне те, що по їх осьовій лінії зазвичай 

розташовуються прогини, а на границі з приосьовими та бортовими зонами – 

валоподібні підняття, котрі інтенсивніше розвинуті у першому випадку. У 

південно-східній половині ДДЗ спостерігається зворотня картина.  

Деякі зміни відбуваються зі структурними планами різновікових частин 

поверху, причому зазвичай зменшується ступінь дислокованості товщ уверх по 

розрізу. Така тенденція особливо характерна для північно-західної частини 

ДДЗ, де у одному поверсі спостерігається повна деградація багатьох структур, 

добре виражених у його підошві і майже непомітні по його покрівлі. На 

південний-схід така невідповідність структурних планів поступово згасає і вже 

на межі Донбаського прогину інтенсивність складчастості у покрівлі та підошві 

поверху відрізняється несуттєво.  

З деякою долею умовності кам’яновугільно-нижньопермський 

структурний поверх ДДЗ розділили на три підповерхи: турнейсько-
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нижньовізейський, верхньовізейсько-серпуховський та 

середньокам’яновугільно-нижньопермський, які відрізняються площами 

розвитку та деякою своєрідністю структурних планів. Більш детально 

зупинимось на короткій характеристиці перших двох, які розглядаються у 

дисертації. 

Турнейсько-нижньовізейський підповерх відсутній у південній частині 

Псельсько-Ворсклянської і майже на всій Брагінсько-Лоївській сідловинах, а 

також у південній та північній прибортових зонах Деснянського сегменту. 

Особливість підповерху – незвичайно широкий розвиток у ньому дрібних 

структур з незначною амплітудою вертикальних зміщень. Ці невеликі западини 

та підняття максимально розповсюджені у північній приосьовій зоні шириною 

30-40 км. Середній їх розмір складає 2-4 км по довгій вісі при переважаючій 

брахіальній формі. Орієнтація складок взагалі співпадає з простяганням ДДЗ. 

Амплітуда піднять і прогинів у підповерсі по всій ДДЗ зазвичай складає не 

більш 200-300 м, хоча в окремих випадках у декілька разів перевищує цю 

величину, особливо на ділянках, що примикають до крайових скидів ПМ та БА 

розломів. 

Верхньовізейсько-серпуховський підповерх поширеніший порівняно з 

попереднім і відмічений по всій території рифту, а також на бортах ДДЗ. 

Найбільшою потужністю (3-4 км і більше) характеризується підповерх у 

приосьовій південно-східній частині ДДЗ, в центральній – вона зменшується до 

1,5-2 км, а в північно-західній – не перевищує 0,5 км.  

У цьому підповерсі дещо гірше проявляється диференційованість розмірів 

структур по їх зональній належності, ніж у попередньому. Часто декілька 

зближених структур попереднього підповерху у новому об’єднані і 

представлені більш крупним утворенням. Така невідповідність структурних 

планів цих підповерхів іноді досягає такого ступеню, що навіть змінюється 

напрямок ввігнутості складок з глибиною. В південній прибортовій зоні також 

спостерігається подібна поведінка складок. Збільшення розмірів западин і 

піднять у підповерсі ознаменувалось і збільшенням амплітуд їх вертикальних 
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зміщень, які часто досягають по єдиному горизонту 500-800 м, а іноді 

зростають до 1000 м і більше. 

У південній прибортовій зоні ДДЗ виділяють наближені  до головного 

скиду локальні прирозломні підняття, як правило, не ускладнені соляними 

штоками, і внутрішньорозломні солянокупольні – приховано- і відкрито-

діапірового типу, які мають значні розміри та амплітуди, і супроводжуючі їх 

компенсаційні або успадковані прогини.  

 

4.3. Етапи геотектонічного розвитку Дніпровсько-Донецької западини 

Виділені у будові осадово-вулканічного чохла ДДЗ 5 структурних  

поверхів: середньодевонський платформений дорифтовий, піздньодевонський 

рифтовий, кам’яновугільно-ранньопермський синеклізно-міогеосинклінальний, 

мезозойський синеклізно-платформений та кайнозойський платформено-

синеклізний, відповідають 5 етапам геотектонічного розвитку. Вони залягають 

на породах докембрійського фундаменту, який виділяється як шостий – 

досередньодевонський платформений етап геотектонічного розвитку. 

Зважаючи на те, що детально у роботі досліджуються відклади 

нижньокам’яновугільного відділу, то нижче буде наведено характеристику 

тільки кам’яновугільно-ранньопермського етапу. 

Кам’яновугільно-ранньопермський синеклізно-міогеосинклінальний етап. 

Турнейсько-нижньовізейські відклади рифтово-синеклізного підетапу 

різко відрізняються від верхньофаменсько-заволжського відсутністю 

соленосності та вулканогенних поліміктових червонобарвних відкладів, 

наявністю мономінеральних кварцових пісковиків, світло-сірих і 

строкатобарвних каолінових глин, бокситових та залізистих порід, появою 

вугленосності, великою роллю глинисто-карбонатних сіро- та темно-барвних 

відкладів з морською фауною. До їх складу входять виділені за фауною та 

спорам аналоги мальовського, упінського, черепетського, кізеловського, 

єлховського, радаєвського, бобриковського та тульського горизонтів, які мають 

різні площі поширення і характеризуються різними співвідношеннями 
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формаційних типів відкладів. Це обумовлено тим, у складі структурно-

формаційного комплексу виділяють чотири формації. 

Малинівсько-бобриківська терригенно-вугленосно-бокситоносна формація 

[22] поширена на північному-заході ДДЗ. Крім того, окремі ділянки її розвитку 

встановлені на південному схилі Воронезької антеклізи та у Прип’ятському 

прогині. Вона характеризувалася генетично пов’язаною з глибоким гумідним 

вивітрюванням порід (боксити, сухарні каолінові глини і т.д.) вугленосністю, 

мономінерально-кварцовим складом уламкового матеріалу, контрастно-

упорядкованим типом розподілу мезо- та мікроелементів. Характерні різкі 

коливання потужностей (від 0-50 м до 300-400 м), зв’язок з ерозійним 

палеорільефом і останцями кори вивітрювання. Вона накопичувалася в умовах 

алювіально-наземно-дельтової рівнини. 

Формація накопичувалася в умовах тектонічного режиму, близького до 

платформного. Відзначимо, що в порівнянні з вугленосно-бокситоносними 

теригенними турнейсько-нижньовізейськими відкладами північно-західних і 

центральних районів СЄП градієнти потужностей і їхні максимальні значення 

істотно зростають. Разом з поганим сортуванням уламкового матеріалу це 

свідчить про підвищені темпи седиментації і різке збільшення контрастності 

палеорільефу. 

Турнейсько-малинівсько-бобриківська сірокольорова теригенно-карбонатна 

формація розвинута в центральних і південно-східних частинах ДДЗ. Її 

потужність змінюється від 25-40 м до 400-500 м у південній прибортовій зоні 

ДДЗ (села Мачуха, Руденки, Шандрівка), а у приосьовій зоні південного-

сходу ДДЗ, судячи із сейсмогеологічних даних, досягає 1 км. Основна ознака 

даної формації — панування сіро- і темноколірних глинистих і карбонатних 

порід з різноманітною морською фауною. Підвищені потужності, особливості 

будівлі формації свідчать про значні відхилення палеотектонічних умов її 

утворення від типово платформенно-синеклізних. В.К. Гавриш [14] відносить їх 

до рифтово-синеклізних. 
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Тульська сірокольорова кременисто-карбонатна формація ХІІа МФГ, 

приурочена до верхньої частини даного СФК, вона має більше поширення  

порівняно з нижчезалягаючими карбонатними формаціями. Нижня границя 

формації повсюдно збігається з поверхнею міжрегіональної передтульської 

перерви, верхня контролюється поверхнею передпізньовізейского неузгодження. 

У ДДЗ формація представлена істотно карбонатною товщею (від 50-85 м 

до 180-200 м), що складена різноманітними органогенними вапняками з 

включеннями кременів і прошарками силіцитів. У крайових розломах 

крайнього північно-заходу і прибортових зон спостерігається її заміщення 

малопотужною (15-40 м) пачкою перешарування темно-сірих окременілих 

спікулових вапняків із прошарками темноколірних глин, сірих кварцових 

пісковиків з вуглистими проверствами. Для формації характерна мінливість 

складу і потужностей, пов’язаних з мінливістю геотектонічного режиму. Поряд 

з темно-сірими зкременілими спікуловими вапняками трапляються різноманітні 

біоморфно-детритові вапняки. У нагромадженні її спостерігається діахронність, 

обумовлена, мабуть, некомпенсованістю прогинання. У південно-східній частині 

ДДЗ на Руденківській площі вік карбонатної плити турнейсько-ранньовізейський 

(XV і XIV МФГ), а на Білоусівській структурі в центральній частині ДДЗ 

нижньовізейські відклади залягають на девонських породах (за В.А. Хоменко), 

що необхідно враховувати при прогнозуванні неантиклінальних і комбінованих 

пасток ВВ. 

Ранньовізейські висхідно-нисхідні геотектонічні рухи сприяли формуванню 

Новомиколаївського, Михайлівського, Зачепилівського й інших піднять, де 

коефіцієнт скорочення потужностей складає 0,36-0,48. Вісь максимального 

накопичення або збереження від розмиву нижньовізейських відкладів 

знаходилася ближче до південної прибортової частини регіону, проходячи по 

лінії Єльськ-Радченково-Новомиколаївка [11]. 

Після деякого підйому території і розмиву піднятих ділянок наприкінці 

ранньовізейського мезоциклу почалося інтенсивне занурення регіону. На 

початку пізньовізейського синеклізно-міогеосинклінального етапу 
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геотектонічного розвитку багато ділянок, особливо ускладнених поперечними 

глибинними структурами, залишалися сушею, що періодично покривалася 

морем і лагунами. У першій половині пізнього візе, на думку М.В. Муратова та 

ін. [27], відбулося загальне просідання більш великого прогину, накладеного як 

на грабен, так і на борти ДДЗ. На більшій частині прогину панувала синеклізна 

стадія розвитку. 

У порівнянні з Єльською депресією потужність верхньовізейських 

відкладів навіть у Карлівській депресії (Новомиколаївська площа) зростає 

більш ніж у 10 разів (від 132 м до 1600 м). Тут швидкість занурення була 

близької до міогеосинклінальної і складала більш 0,3 мм/рік, у той час як на 

початку турнейського етапу розвитку потужність осадів у Прип יятському 

прогині і центральній частині ДДЗ була приблизно рівною, а швидкість 

занурення прогину не перевищувала 0,006 мм/рік. 

Паралічні верхньовізейські відклади з базальним горизонтом у основі 

залягають на розмитих шарах нижнього візе, а на локальних підняттях - на 

девонських (Колайдинцівська св. № 220) і докембрійських (Кошелевський виступ 

і борти ДДЗ) утвореннях. Область максимального прогинання в 

пізньовізейському циклі була приурочена до південної прибортової частини 

регіону, проходячи по лінії Новомиколаївка - Білоцерківка - Гнідинці - 

Ведильці – Єльськ [11]. У другій половині пізнього візе висхідні геотектонічні 

рухи відновилися. Мобільні Оріхово-Харківський і Мангусько-Губкінський 

глибинні розломи, що ускладнювали Донецько-Орільську сідловину, мабуть, 

впливали на нагромадження шарів вугілля робочої потужності в 

Павлоградському, Новомосковському й інших районах. 

В осьовій зоні верхньовізейські осади поступово переходять у депресійні 

темноколірні флішоїдні алевро-глинисті відклади [24]. Про його поступовий 

стратиграфічно ковзаючий характер свідчить перехідна зона, представлена 

піщано-алевро-глинистими відкладами з широким розвитком ритмитів, 

підводно-зсувних структур [24].  
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Потужність верхньовізейсько-серпуховських сіроколірних істотно теригенних 

(з підлеглими прошарками вапняків - менше 3 %) вугленосних поліфаціальних 

відкладів на території ДДЗ змінюється від 30-220 м на крайньому північному заході 

і бортах до 1400-1600 м і більше у центральній і південно-східній частинах. 

Верхньосерпуховські морські відклади залягають незгідно на 

нижньосерпуховсько-візейських, що обумовлено стиском коро-мантійного й 

астеносферного діапірів і зануренням ДДЗ. Незважаючи на неоднорідність 

будівлі верхньовізейсько-серпуховська вугленосна формація в цілому типово 

паралічна. Континентальний фаціальний ряд скорочений за рахунок відносно 

невеликої частини алювіальних фацій.  

На території ДДЗ типові алювіальні пісковики також тяжіють до 

крайових частин [23]. Результати реконструкції пізньовізейсько-серпуховської 

гідромережі [22] свідчать про те, що джерелом теригенного матеріалу служили 

осадові і метаосадові породи УЩ і ВА. Положення магістральних русел 

алювіальних систем контролювалося майже мерідіональними глибинними 

розломами: Міусько-Деркульським, Кальміусько-Айдарським, Оріхово-

Харківським, вірогідно, Верхівцевсько-Льговським і ін. Нижньосерпуховські 

відклади з’являються на схід від м. Ічня або східніше Смілівсько-Холмського 

розлому.  

Інтенсивність геотектонічного прогинання й осадконакопичення зростала від 

бортів до осі в південно-східному напрямку. У це єдине занурення були залучені 

Кошелевський, Лосинівський, Остапівсько-Білоцерківський і інші виступи 

кристалічного фундаменту. Темпи прогинання, швидкості осадконакопичення і 

сумарних потужностей змінювалися від типово платформенних на південному 

схилі ВА і платформенно-синеклізних у ПП до міогеосинклінальних на 

південному-сході приосьової зони ДДЗ [10, 11]. 

Нагромадження потужних поліфаціальних вугленосних товщ на 

північному схилі УЩ, головним чином у ДП (район м. Павлоград), і 

малопотужних шельфових вапняків на південному схилі ВА свідчить про різко 

виражену палеотектонічну дисиметрію ДДЗ через набагато більшу, в 
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порівнянні з ВА, тектонічною активністю УЩ і суміжних областей. Область 

максимального прогинання ДДЗ у пізньовізейсько-серпуховську епоху тяжіла до 

південної прибортової частини [11], проходячи по лінії Новомиколаївка - 

Білоцерківка - Гнідинці - Ведильці. У цей час спостерігається 

конседиментаційний ріст локальних піднятть, що у башкирському віці майже не 

проявлявся [9]. 

Таке явище можна пояснити короблінням шарів. В.В. Білоусов вважає, що 

в геосинкліналях значно розвинута складчастість зминання, обумовлена 

горизонтальним стисненням порід, вторгененням глибинного діапіра і його 

тиском на навколишнє середовище. Оскільки в ДДЗ поширені платформенно-

синеклізні і міогеосинклінальні формації, то тут розвинута своєрідна 

складчастість короблення [12]. У її формуванні істотну роль грали пульсаційні 

стиски і розширення коро-мантійного й астеносферного діапірів, що обумовили 

формування складок у результаті надлишку поверхонь надсольових 

нижньокам יяновугільних горизонтів. 

 

4.4. Структурно-тектонічні особливості будови палеозойських відкладів 

в межах центральної та східної частин (Решетняківсько-Затишнянська 

ділянка) південної прибортової зони ДДЗ. 

Розгляд структурно-тектонічних особливостей будови палеозою ділянки 

Решетняки-Затишня оснований на аналізі структурних карт покрівлі 

девонських утворень, покрівлі турнейських карбонатів, підошви 

верхньовізейських, покрівлі нижньосерпуховських та підошви мезозойських 

відкладів [8]. Ці поверхні розкриті великою кількістю свердловин в межах 

ділянки, що вивчається, і в достатній мірі висвітлені геофізичними 

дослідженнями. До них відносяться детальні сейсмічні зйомки за горизонтами 

відбиття від VІ1 до ІVб, тобто від покрівлі девонських відкладів до границі між 

палеозойськими та мезозойськими утвореннями, а також матеріали 

регіональних сейсмічних профілів (РП МСГТ). Вибрані поверхні 

характеризують три етапи розвитку западини: рифтовий, синеклізно-
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міогеосинклінальний та синеклізний. Першому з них відповідають покрівлі 

девонських утворень та турнейських карбонатів і підошва верхньовізейських 

відкладів. При цьому перша характеризує середину, а дві останні кінцеву фазу 

рифтового етапу. До середини другого та початку третього етапів відносяться 

відповідно покрівля нижньосерпуховських та підошва мезозойських відкладів.  

Рифтовий етап розвитку западини почався в середньому-пізньому девоні і є 

другим циклом тафрогенезу. Формування нового рифту на думку більшості 

дослідників в Дніпровсько-Донецької западині почалося у франському віці 

верхнього девону й завершилося в ранньому візе. Літолого-фаціальний склад 

порід вивчених розрізів відрізняється великою різноманітністю. Тут 

встановлені нашарування морських теригенних і карбонатних порід, 

вулканогенні утворення різної потужності й складу (св. № 1-Затишнянська) 

[25], а також лагунно-континентальні відклади, які представлені соленосною 

формацією та потужними товщами тонко- і грубоуламкового матеріалу різного 

окрасу. 

На фоні загального занурення завдяки конседиментаційним 

різноспрямованим рухам блоків фундаменту дислокації відкладів даного етапу 

набули типового розломно-блокового характеру. Часта зміна напрямків рухів 

блоків у процесі осадконакопичення обумовили стрибкоподібні зміни 

потужностей і фацій порід девону. У відкладах турне й нижнього візе відсутні 

продукти вулканізму, на території ДДЗ вони мають більш витриманий по площі 

фаціальний склад і менш дислоковані ніж девонські напластування. Перелічені 

особливості дозволяють, по-перше, зробити висновок про перехідний характер 

умов седиментації цієї частини карбону стосовно відкладів, що їх підстеляють 

та перекривають і, подруге, на цій підставі розглядати час їх накопичення як 

самостійний під’етап, що завершує середньопалеозойський рифтогенез. У 

другій половині середньофаменського часу визначилися окремі локальні 

ділянки акумуляції солі, у межах яких зафіксовані перші прояви соляної 

тектоніки. 
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Новий етап розвитку ДДЗ наступив з початком трансгресії 

верхньовізейського басейну і тривав до нижньопермської епохи включно. У 

геологічній літературі він іменується по-різному: синеклізний, 

субгеосинклінальний, міогеосинклінальний і т.п. Автор дотримується терміна 

синеклізно-міогеосинклінальний тому, що він має деякі риси геосинклінальної 

області, особливо в першій своїй половині. Осадконакопичення протягом 

усього етапу неодноразово переривалося на відносно короткі проміжки часу, 

що відповідно відображалося неузгодженим заляганням порід. Згадані перерви 

в осадконакопиченні супроводжувалися дислокаціями відкладеної осадової 

товщі і структурними перебудовами різної інтенсивності. Найбільш відчутні з 

них відносяться до передверхньосерпуховського, передбашкирського та 

переднижньо-пермського часу з максимальним проявом кутових незгіднотей у 

районах найбільшої тривалості перерв. До них же приурочена і активізація 

галокінезу аж до виходу деяких соляних мас на денну поверхню. У періоди 

прогинання в соляних системах з достатнім енергетичним потенціалом він 

розвивався еволюційним шляхом, тобто ріст діапірів і формування їх 

компенсаційних мульд відбувалися конседиментаційно. 

Для ДДЗ завершення палеозойської ери знаменується новим етапом 

позитивних рухів, структурними перетвореннями заальскої фази й частковою 

денудацією накопичених відкладів протягом піздньонепермської епохи. 

Подальший розвиток одержав галокінез. Більша частина відомих нині соляних 

діапірів у ДДЗ досягла в даний час денної поверхні. За своєю значимістю цей 

етап наближається до передверхньовізейського, а ДДЗ слідом за руйнуванням 

частини осадового чохла залишається областю компенсаційного прогинання. 

Слід зазначити, що кількість свердловин, що розкривають закартовані поверхні, 

закономірно зростає вверх за розрізом. 

Решетняківсько-Затишнянська ділянка територіально приурочена до 

центральної частини ДДЗ і характеризується складною геологічною будовою. В 

тектонічному відношенні - це південний борт западини та підзона складних 

дислокацій південної прибортової зони Дніпровського грабену [3, 4], що 
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розмежовуються по зонах крайових розломів, які представляють собою 

зближену систему диз’юнктивів загалом скидового характеру. В плані 

регіональні розломи не мають строгої лінійної форми, а представляють собою 

ламану інтегральну лінію, яка складається з окремих порушень різної 

амплітуди, а іноді і простягання, що свідчить про неодночасність їх закладення 

та наступного формування. Одразу потрібно відзначити, що всі представлені 

структурні побудови несуть відображення морфології відповідних поверхонь 

лише в сучасному плані. Також, всі вони в значній мірі генералізовані. В першу 

чергу, це стосується кількості розривних порушень, оскільки на представлених 

графічних матеріалах знайшли відображення, в основному, ті з них, що мають 

чітко виражений регіональний характер та беруть участь у формуванні 

основних структурних елементів відповідних поверхонь і (або) мають досить 

значну амплітуду. Також дане висловлювання відноситься до незначних за 

розмірами та амплітудою локальних додатних структур. 

Територія досліджень, що розглядається, представлена наступними 

структурами першого порядку: південний борт та Дніпровський грабен. При 

цьому слід зазначити, що якщо в межах Дніпровського грабена присутні 

відклади осадового чохла від девонських до четвертинних, то на південному 

борті, в межах вказаної ділянки, відклади осадового чохла фіксуються лише з 

пізньовізейського віку.   

Прибортова зона Дніпровського грабена займає основну територію 

Решетняківсько-Затишнянської ділянки і характеризується набагато 

складнішою будовою в порівнянні з південним бортом западини. Перепад 

глибин залягання покрівлі девонських утворень, покрівлі турнейських 

карбонатів та підошви верхньовізейських відкладів тут складає біля 5 км. В 

абсолютному вимірі глибини цих поверхонь змінюються відповідно від -1400 м 

та -1100 м на Михайлівської площі, до -6500 м та 6000 м при наближенні до 

осьової частини западини. Вверх за розрізом спостерігається закономірне 

виположування структурних поверхонь. Так, за покрівлею  

нижньосерпуховських відкладів перепад глибин складає 3,4 км, а за підошвою 
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мезозою – 1,2 км. Абсолютні глибини цих поверхонь на відповідних ділянках 

змінюються від -600 м та -400 м до -4000 м та -1600 м. 

 Основними додатними структурними формами нижчих порядків 

Дніпровського грабена є брахіантикліналі і куполи, а від’ємними -   

різноманітні за розміром брахісинкліналі. Окремі структури ІV порядку 

входять до складу структур ІІІ порядку: вали, пасма і депресії. 

Як вже відмічалося вище, Решетняківсько-Затишнянська ділянка в межах 

Дніпровського грабена в тектонічному відношенні входить до складу південної 

прибортової зони і зокрема до підзони складних дислокацій. Слід зазначити, що 

на сучасну будову ділянки, яка розглядається, впливали різноманітні тектонічні 

процеси. По-перше, це висока рухливість блоків фундаменту, наслідками якої є 

утворення тут Нехворощанського внутрішньограбенного виступу, а також 

досить щільної мережі диз’юнктивних порушень, в основному, північно-

західного простягання. Всі диз’юнктиви на представлених побудовах мають 

скидовий характер і разом утворюють складну систему угрупувань лінійно 

витягнутих тектонічних ступенів. Найбільш виразно це проявляється на заході 

ділянки від Зачепилівської до Михайлівської площ, де чітко простежуються 

субпаралельно крайовому порушенню від п’яти до трьох лінійних тектонічних 

елементів. В центральній частині ділянки від Юріївської до Новоселівської 

площ така східчастість в морфології поверхонь покрівлі девонських відкладів і 

турнейських карбонатів (Рис. 4.2, 4.3) різко зменшується, а за 

доверхньовізейською та доверхньосерпуховською поверхнями (Рис. 4.4, 4.5) 

майже повністю зникає і потім не простежується до східного замикання 

Голубівської структури. Вона знову отримує розвиток на схід від Іллічівської 

площі до Затишнянської. При цьому слід зазначити, що вверх за розрізом деякі 

порушення затухають і вже на карті доверхньовізейських відкладів не 

фіксуються. Це стосується північної частини території від ділянки Юріївка-

Новоселівка, а також протяжних скидів на межі з осьовою зоною западини від 

крайнього сходу ділянки до Орчиківської структури. Останні контролюють 

розповсюдження більш-менш чистих карбонатних відкладів турнейського 
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Рисунок 4.2  -  Структурна карта покрівлі девонських відкладів на ділянці Решетняки-Затишня М 1:100 000 [8] 
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Рисунок 4.3 -  Структурна карта покрівлі карбонатів турнейського ярусу нижнього карбону на ділянці Решетняки-Затишня М 1:100 000 [8] 
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Рисунок 4.4 -  Структурна карта підошви верхньовізейських відкладів нижнього карбону на ділянці Решетняки-Затишня М 1:100 000 [8] 
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Рисунок 4.5 -  Структурна карта покрівлі нижньосерпуховських відкладів нижнього карбону на ділянці Решетняки-Затишня М 1:100 000 [8] 
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ярусу. Ще менше розривних порушень спостерігається у морфології покрівлі 

нижньосерпуховських відкладів. Тут у порівнянні з доверхньовізейською 

поверхнею вже не простежуються два протяжних скиди південніше 

Новосанжарського штока, а також поперечні порушення в районі Рясківської 

площі та Багатойського родовища. Разом з тим зазначимо, що на структурах 

утворених активним соляним тектогенезом, вверх за розрізом можуть 

з’являтися розривні порушення, які не фіксувалися за нижчими поверхнями. Це 

так звані оперяючі порушення порівняно невеликої амплітуди, що примикають 

до більш потужного диз’юнктиву, який утворений безпосередньо рухами 

соляних мас. Таке явище фіксується на карті покрівлі нижньосерпуховських 

відкладів в межах Новогригорівської структури.      

Подруге, це соляна тектоніка, активні прояви якої відбувалися саме 

завдяки рухам блоків фундаменту. Слід зазначити, що галокінез в межах 

території, що розглядається, відрізняється менш агресивною поведінкою солі у 

порівнянні із сусідньою підзоною передмезозойських куполів осьової зони 

западини [3, 4]. В межах даної ділянки виділяються наступні соляні діапіри: 

Старосанжарський і Новосанжарсько-Малоперещепинський з домезозойським 

та Південно-Перещепинський з допалеогеновим проривом солі. Крім цього, в 

межах території, що досліджується, виділяються Новогригорівська та 

Горобцівська складнопобудовані структури. Їх утворення пов’язане з соляними 

діапірами з доверхньовізейським виходом солі. Також тут спостерігається цілий 

ряд додатних структур, які в тій чи іншій мірі утворені завдяки підйому 

соляних мас на різні стратиграфічні рівні девонського віку (“соляні подушки”). 

Це Мачуське, Перещепинське, Зачепилівське та ін. підняття.  

Завдяки галокінезу була утворена складна система диз’юнктивів 

різноманітного простягання і амплітуд. При цьому зазначимо, що на відміну від 

порушень блоків фундаменту, диз’юнктиви галокінезу мають не тільки лінійну, 

а і радіальну спрямованість біля джерел, що їх утворювали. Крім цього процеси 

соляної тектоніки сприяли утворенню достатньої кількості зворотних скидів. 

Останні спостерігаються в центральних частинах Новомиколаївської та 
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Багатойської структур, на крилах Перещепинської структури, а також біля 

Південно-Перещепинського та Старосанжарського соляних діапірів. В межах 

деяких антиклінальних структур ці диз’юнктиви призвели до виникнення таких 

структурних елементів як грабени просідання. 

Послідовний розгляд представлених структурних поверхонь показує, що 

абсолютна більшість розривних порушень затухають на межі палеозой-мезозой 

(Рис. 4.6). В морфології підошви мезозойських відкладів фіксуються тільки ті з 

них, що знаходяться біля або над соляними діапірами. Порушення, що пов’язані 

з процесами розломно-блокової тектоніки, включаючи і крайові, на цій карті не 

спостерігаються. Винятком є система зворотних скидів, що за нижчими 

поверхнями знаходилась субпаралельно крайовому розлому. 

Характерної особливістю Решетняківсько-Затишнянської ділянки є те, що за 

морфологією всіх представлених поверхонь вона є моноклінальним схилом 

западини у бік осьової зони, який ускладнюється великою кількістю додатних 

структурних форм. Від’ємних структур тут мало, всі вони невеликі за 

розмірами та розташовані біля соляних діапірів і за своєю суттю є типовими 

компенсаційними мульдами. Серед них виділяються Кунцівська на південь від 

Старосанжарського і західніше Новосанжарського штоків та Південно-

Новогригорівська на південь від Новогригорівської структури. При цьому 

остання вже за покрівлею нижньосерпуховських відкладів не є замкнутою 

структурою. Їх амплітуди за замкнутою ізогіпсою складають відповідно 200 м і 

300 м. Крім цього, біля східної стінки Новосанжарського штоку фіксується 

невеликий ланцюжок з трьох невеликих брахісинкліналів амплітудою до 100 м 

та заглиблена ділянка, що знаходиться північно-східніше Південно- 

Перещепинського штока. 

Додатних структур в межах території досліджень, як вже відмічалося 

вище, значно більше. Характерною особливістю даної ділянки є те, що 

більшість локальних додатних структур IV порядку групуються у структури ІІІ 

порядку (вали і пасма) і зосереджені, в основному, біля крайового порушення, 

які в геологічній літературі зустрічаються під назвою смуги (зони) крайових 
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Рисунок 4.6 -  Структурна карта підошви мезозойських відкладів на ділянці Решетняки-Затишня М 1:100 000 [8] 
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дислокацій [4]. Вони спостерігаються у вигляді видовжених Голубівсько-

Іллічівського, Новоселівсько-Пролетарського, Чапаївсько-Кременівського та 

Потичансько-Зачепилівського пасм. Останнє представлене на крайньому заході 

ділянки Зачепилівською антиклінальною структурою. Як і більшість структур, 

що безпосередньо примикають до крайового порушення вона має асиметричну 

будову, яка проявляється у зірваному південному крилі. За всіма 

представленими побудовами, за винятком домезозойської поверхні, складка зі 

сходу обмежуєтьсяпоперечним скидом амплітудою від 50 м до 150 м. З півночі 

вона ускладнена трьома субпаралельними скидами північно-західного 

простягання амплітудою до 100 м, а з півдня – зворотним скидом амплітудою 

від 50 м до 200 м. В межах східної перекліналі спостерігається відсутність 

карбонатних відкладів турнейського віку. За морфологією домезозойської 

поверхні Зачепилівська структура є пологою антиклінальною складкою. В її 

межах залишається лише одне порушення – зворотний скид, яким складка 

обмежується з півдня. На Зачепилівській структурі пошуково-розвідувальними 

роботами встановлена промислова нафтогазоносність теригенних порід 

серпуховського, візейського та турнейського ярусів нижнього карбону.  

На північ від Потичансько-Зачепилівського пасма у бік осьової зони 

западини спостерігається різке збільшення кутів нахилу даних поверхонь. При 

цьому, якщо девонська, турнейська та нижньовізейська поверхні мають 

приблизно однакові кути нахилу, то починаючи з покрівлі 

нижньосерпуховських відкладів фіксується чітке виположування структурних 

поверхонь, яке досягає максимального значення за підошвою мезозою. На 

цьому моноклінальному схилі фіксуються Горобцівська і Мачуська структури. 

Перша за морфологією всіх представлених поверхонь є моноклінальним 

схилом, що розбитий рядом скидів різного характеру, простягання і амплітуди 

на декілька тектонічних блоків, утворених завдяки однойменному соляному 

діапіру з передверхньовізейським виходом соляних мас. Винятком є 

морфологія домезозойської поверхні, за якою в межах Горобцівської структури 

диз’юнктивів вже не фіксується. Промислова нафтогазоносність Горобцівської 
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структури пов’язана з теригенними відкладами нижньовізейського під’ярусу 

нижнього карбону [6]. Мачуська структура за поверхнями покрівель девону та 

турнейських карбонатів є куполовидною антиклінальною складкою 

ускладненою двома диз’юнктивами незначної амплітуди. Вверх за розрізом 

вона виположується і за морфологією підошви верхньовізейських відкладів 

набуває вигляду структурного носу, а за поверхнями покрівлі 

нижньосерпуховських відкладів і підошвою мезозою вона повністю зникає і 

залишається у вигляді моноклінального схилу. Розміри Мачуськой 

антиклінальної структури за покрівлею девонських відкладів за замкнутою 

ізогіпсою -5300 м складають близько 43 км, а амплітуда біля 100 м. 

Промислова нафтогазоносність тут встановлена у карбонатних відкладах 

турнейського ярусу та теригенних породах верхнього девону.  

 На схід від Горобцівської площі фіксується Решетняківська структура, в 

апікальні частині якої знаходиться Старосанжарський соляний діапір. За 

покрівлею девону ця структура оконтурюється ізогипсою -5400 м, за покрівлею 

турнейських карбонатів – -5200 м, за підошвою верхньовізейських відкладів –    

-5000 м, за покрівлею нижньосерпуховських відкладів – -2700 м. За 

перелічуваними поверхнями вона складається з декількох тектонічних блоків, 

утворення яких пов’язане із соляним тектогенезом. На схід від 

Старосанжарського штоку спостерігається відсутність турнейських 

карбонатних відкладів (св. 16 Решетняківська). За підошвою мезозою 

Решетняківська структура представляє собою брахіантикліналь 

субмеридіонального простягання, що розташована над соляним ядром 

Старосанжарського діапіру. На заході вона ускладнена поперечним 

тектонічним порушенням, яке за нижчими структурними планами не 

фіксувалося. В межах Решетняківської структури відрити промислові 

скупчення нафти, що пов’язані з відкладами середньої юри, башкирського та 

серпуховського ярусів карбону. Нафтогазоносність відкладів, що залягають 

нижче залишається нез’ясованою тому, що вони, включно до девонських, 

розкриті лише однією свердловиною (св. 16 Решетняківська).      



 166 

На схід від Потичансько-Зачепилівського пасма спостерігається крутий 

моноклінальний схил із значними кутами нахилу всіх представлених поверхонь 

за винятком передмезозойської. Він знаходиться між крайовим порушенням і 

південною стінкою Новосанжарського штоку і відокремлює ділянку 

Зачепилівка-Мачуха від Чапаївсько-Кременівського пасма. Останнє за 

морфологією девону та нижнього карбону складається з невеликих за 

розмірами і амплітудою антиклінальних піднять, що примикають до крайового 

порушення і утворюють ланцюг структур. До нього входять Чапаївське, 

Ливенське, Михайлівське, Гупалівське, Юріївське, Кременівське та інші 

підняття. Слід зазначити, що вісі цих структур відповідають простяганню 

крайового порушення і відповідно до нього змінюються. Так Чапаївська і 

Ливенська складки мають північно-західне простягання, а решта структур 

цього пасма – північно-східне. За структурним планом підошви мезозойських 

утворень ця ділянка представлена значною за розмірами антиклінальною 

складкою, південне крило якої зірване зворотним скидом амплітудою до 100 м. 

На ділянці, де розташовується Чапаївська структура, фіксується відсутність 

турнейських карбонатних відкладів. Найбільшими з перелічених є 

Михайлівське і Юріївське підняття. Перше з них представлене 

брахіантиклінальною складкою північно-східного простягання. Її амплітуда 

змінюється від 500 м за покрівлею девонських відкладів до 100 м за покрівлею 

нижньосерпуховських утворень. Північне крило складки за структурними 

планами девону і нижнього карбону ускладнене розривним порушенням 

скидового характеру амплітудою біля 100 м. Південне крило зірване крайовим 

порушенням і за підошвою верхньовізейських відкладів та покрівлею 

нижньосерпуховських нашарувань ускладнене зворотним скидом. Крім цього, 

поперечними скидами структура розбита за девонською поверхнею і покрівлею 

турнейських карбонатів на чотири, а за підошвою верхньовізейських та 

покрівлею нижньосерпуховських відкладів, на три тектонічних блоки.  

Друге – Юріївське, за покрівлями девону, турнейських карбонатів та 

підошві верхнього візе – це полога антиклінальна складка амплітудою біля  
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100 м, яка за покрівлею нижньосерпуховських відкладів набуває вигляду 

структурного носа. Центральна частина структури за всіма представленими 

побудовами окрім підошви мезозою з південного заходу на північний схід 

розділена скидом з амплітудою 50 м.  

На сході пасмо закінчується порівняно невеликим за розмірами 

Кременівським підняттям. За покрівлею девонських відкладів воно складається 

з двох склепінь: західного – Кременівського та східного – Виноградівського. 

Амплітуда першого з них біля 200 м, другого – близько 100 м. За структурними 

планами покрівлі турнейських карбонатів, підошви верхнього візе та покрівлі 

нижнього серпухова залишається лише західне склепіння – Кременівське, 

амплітудою до 100 м. Слід зазначити, що на відміну від попереднього, 

Чапаївсько-Кременівське пасмо утворювалося, в основному, завдяки рухам 

розломно-блокової тектоніки, а процеси соляного тектогенезу тут якщо і мали 

місце, то їх дія була незначна. На це вказує майже повна відсутність відкладів 

нижньої соленосної товщі девону в розрізах свердловин.  

Далі в східному напрямку простежується Новоселівсько-Пролетарське 

пасмо. Воно невелике за розмірами (довжина складає близько 15 км), має 

північно-західне простягання і складається з двох площ – Новоселівської і 

Пролетарської. Починаючи зі структурної поверхні покрівлі 

нижньосерпуховських відкладів пасмо набуває вигляду структурного носа 

витягнутого у східному напрямку. В межах Новоселівської площі за 

морфологією покрівлі девонських відкладів та турнейських карбонатів 

спостерігається три невеликих за розмірами і амплітудою антиклінальних 

складки. За підошвою верхньовізейських відкладів завдяки виположенню 

поверхні вверх за розрізом, тут фіксується лише центральне підняття, яке дещо 

збільшується за розміром. В межах Пролетарської площі за морфологією 

покрівлі девонських відкладів та турнейських карбонатів виділяється 

антиклінальна складка амплітудою до 150 м з двома невеликими склепіннями. 

За підошвою верхньовізейських відкладів ці склепіння вже не оконтурюються 

єдиною ізогіпсою, а представлені двома невеликими за розмірами окремими 
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підняттями з амплітудою менше 100 м. В межах пасма відкриті три родовища 

ВВ: Новоселівське, Східно-Новоселівське та Пролетарське.  

Останньою з структур ІІІ порядку у східному напрямку є Голубівсько-

Іллічівське пасмо. Воно розташовано між крайовим порушенням і Південно-

Перещепинським соляним діапіром. Особливістю цього структурного елемента 

є те, що його північне крило за всіма представленими структурними 

побудовами, за винятком підошви мезозойських утворень, має великі кути 

нахилу. Це свідчить про високу активність проявів соляного тектогенезу та 

його вирішальну роль у структуроутворенні Голубівсько-Іллічівського пасма. 

До складу останнього входять три структури – Улянівська, Голубівська та 

Іллічівська. Улянівська структура за покрівлею девону та турнейських 

карбонатів представлена двома невеликими за розміром і амплітудою 

склепіннями, що розділяються поперечним скидом амплітудою до 50 м. За 

підошвою верхньовізейських відкладів, завдяки виположенню поверхонь вверх 

за розрізом, західне склепіння спостерігається у вигляді структурного носу, 

східна частина якого обмежується поперечним скидом амплітудою до 50 м. За 

покрівлею нижньосерпуховських відкладів він не фіксується, як і східне 

склепіння, і вся Уляновська структура набуває вигляду геміантикліналі. 

Голубівська структура як за покрівлею девону та турнейських карбонатів, 

так і за підошвою верхньовізейських відкладів, складається з трьох невеликих 

за розміром і амплітудою склепінь, що розмежовуються субпоперечними 

скидами з амплітудою від 50 м до 100 м. За покрівлею нижньосерпуховських 

утворень крайнє східне склепіння внаслідок виположування нашарувань зникає 

і виглядає як східне замикання всієї Голубівської структури.  

Іллічівська структура за морфологією девону та поверхнями у відкладах 

нижнього карбону представлена антиклінальною складкою, центральна частина 

якої ускладнена двома диз’юнктивами північно-західного простягання. При 

цьому південне порушення є зворотним скидом, амплітуда якого досягає десь 

150 м, а північне – прямий скид з амплітудою 150-200 м. Завдяки цим 

порушенням центральна частина складки горстоподібно припіднята над її 
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периклінальними частинами. Амплітуда складки по останній замкнутій ізогіпсі 

змінюється від 200 м за покрівлею девону до 100 м за покрівлею відкладів 

нижнього серпухова. В межах Голубівсько-Ілічівського пасма промислова 

нафтогазоносність встановлена на Голубівському та на Східно-Голубівському 

родовищах ВВ.  

Замикають смугу крайових дислокацій дві додатні структури IV порядку: 

Левенцівська і Затишнянська. Їх характерною особливістю є те, що 

структуроутворювання тут відбувалося суто завдяки процесам розломно-

блокової тектоніки. На це вказує повна відсутність як в розрізах свердловин в 

межах цих структур, так і далі на північ та схід, соленосних порід девонського 

віку. Левенцівська структура має північно-східне простягання і складається за 

морфологією покрівлі девону та турнейських карбонатів і підошвою 

верхньовізейських відкладів з двох склепінь, а її північне крило ускладнено 

скидом з амплітудою близько 100 м. При цьому це порушення проходить через 

центральну частину східного склепіння. Слід зазначити, що південне крило 

Левенцівської, як і більшості структур смуги крайових дислокацій, зрізане 

крайовим порушенням. За покрівлею порід ранньосерпуховського віку, 

внаслідок виположування нашарувань вверх за розрізом, східне склепіння 

зникає, а поверхня тут набуває вигляду моноклінального схилу. В межах 

Левенцівської структури відкрите однойменне газоконденсатне родовище. 

Поклади ВВ містяться у відкладах башкирського ярусу середнього та 

серпуховського ярусу нижнього карбону. 

Затишнянська структура за покрівлею девону та турнейських карбонатів 

представлена трьома пологими антиклінальними складками північно-західного 

простягання з амплітудою близько 100 м. Вверх за розрізом за рештою 

представлених структурних побудов на місці цих склепінь фіксується полога 

площадка, що відображається у деякій розрядці ізогіпс.  

На північ від смуги крайових дислокацій від Новосанжарського і 

Малоперещепинського соляних діапірів в східному напрямку спостерігається 

ряд додатних структур IV порядку, що вже не групуються в структури вищих 
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порядків. Першою з них є достатньо велике за розмірами антиклінальне 

підняття північно-західного простягання. Однією з особливостей цієї ділянки є 

наявність тут похованого Нехворощанського виступу фундаменту. Саме його 

тектонічні рухи обумовили наступну активну дію соляного тектогенезу.  

Відповідно до сказаного, розломно-блокова тектоніка фундаменту разом з 

процесами галокінезу призвели до утворення досить складної геологічної 

будови цієї ділянки. Це проявилося у наявності тут великої кількості розривних 

порушень різноманітного характеру, простягання та амплітуд і, як наслідок 

цього, різкої зміни літологічного складу порід в різних стратиграфічних 

діапазонах. Однією з ознак цього є відсутність відкладів турнейських 

карбонатів в районі західної перекліналі. Ще одним доказом значної 

тектонічної активності даного структурного елементу є зміна простягання його 

осі. Так, якщо за морфологією покрівлі девонських відкладів вона має північно-

західний напрямок, то за поверхнею покрівлі нижнього серпухова – це вже суто 

західне простягання. 

Всю антиклінальну складку за поверхнею покрівлі девонських відкладів 

можна поділити на дві частини: північно-західну та південно-східну. Границею 

такого розподілу є зворотний скид північно-східного простягання амплітудою 

близько 100 м. В межах північно-західної частини виділяється підняття, що 

оконтурюється ізогіпсою -2600 м. В його складі знаходяться два склепіння, а 

центральна частина ускладнена поперечним скидом. Південно-західна частина 

складки також складається з двох склепінь, але на відміну від попереднього 

вони не мають загального замикання. Східне склепіння має значно більшу 

амплітуду ніж західне і обидва ускладнюються тектонічним порушенням 

скидового характеру. Останнє, разом із північнішім зворотнім скидом, 

утворюють грабен. За морфологією покрівлі турнейських карбонатів та 

підошви верхнього візе геологічна будова складки не зазнала суттєвих змін. 

Але, разом з тим потрібно відмітити, що по першій згаданій поверхні в 

південно-східній частині на місті більш амплітудного склепіння спостерігається 

досить полога площадка. Це явище, разом із зоною відсутності відкладів 
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турнейських карбонатів в північно-західній частині складки, скоріш за все 

пояснюється тим, що морфологія поверхні окремих літологічних тіл не завжди 

відповідає морфології поверхні однойменних стратиграфічних підрозділів. 

Більш суттєвих структурних змін дана територія набуває за морфологією 

покрівлі нижньосерпуховських відкладів. За цією поверхнею дана структура 

має вигляд замкнутої антиклінальної складки лише у її північно-західному 

блоці, а її апікальна частина зміщується на південь в район св. № 12-

Новомиколаївська. Основним структурним елементом південно-східної 

частини стає грабен, в межах якого фіксується лише східне склепіння.  

На захід від цієї структури у бік Новосанжарського штоку спостерігається 

достатньо крутий моноклінальний схил з великими кутами нахилу за всіма 

поверхнями нижнього карбону. Вищезгаданий північно-західний схил 

Нехворощанського виступу фундаменту отримав назву Руденківської площі. В 

межах останньої знаходиться однойменне газоконденсатне родовище, де 

поклади ВВ приурочені до візейських та турнейських відкладів.  

Західніше Нехворощанського виступу фундаменту за підошвою 

мезозойських відкладів на місці розташування Новосанжарського та 

Малоперещепинського соляних діапірів, що мають передмезозойський вихід 

соляних мас, фіксуються два підняття з амплітудою відповідно 500 м та  200 м, 

які ускладнені тектонічними порушеннями скидового характеру.    

На північ від Гнатівсько-Мовчанівського підняття розташована крупна 

Новогригорівська антиклінальна структура. Її амплітуда за покрівлею девону та 

турнейських карбонатів в межах останньої замкнутої ізогіпси складає     800 м. 

При цьому в апікальній частині фіксуються виходи девонської солі 

однойменного соляного діапіру. Крім цього, на карті покрівлі турнейських 

карбонатних відкладів в межах західної та східної приштокових ділянок 

фіксується відсутність карбонатних відкладів турнейського віку. За підошвою 

верхньовізейських відкладів амплітуда структури в межах останньої замкнутої 

ізогіпси складає біля 1000 м, а в апікальний частині вже не спостерігаються 

соляні утворення, тобто, як вже відмічалося вище, Новогригорівський соляний 
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діапір має доверхньовізейський підйом солі. Вверх за розрізом амплітуда 

складки різко зменшується і вже за покрівлею нижньосерпуховських відкладів 

складає 300 м, а за підошвою мезозою – лише 100 м. За всіма представленими 

структурними планами північна частина Новогригорівського підняття 

відокремлюється скидом субширотного простягання, амплітуда якого в 

апікальній частині складки досягає 800 м. Крім цього, за структурними планами 

покрівлі нижньосерпуховських відкладів та підошви мезозою в апікальній 

частині фіксується два опіряючих розривних порушення скидового характеру. 

В межах даної структури відкрите Новогригорівське газоконденсатне 

родовище. Поклади нафти і газу містяться у відкладах московського та 

башкирського ярусів середнього карбону та серпуховському ярусі і 

верхньовізейському під’ярусі нижнього карбону.  

На північ від Кременівського підняття за покрівлею девонських відкладів 

виділяється Минівське підняття амплітудою до 100 м. Вище за розрізом за 

морфологією покрівлі турнейських карбонатів та підошвою верхнього візе воно 

фіксується вже у вигляді структурного носа, східна частина якого 

ускладнюється розривним порушенням північно-східного простягання з 

амплітудою до 50 м. За покрівлею нижнього серпухова та підошвою мезозою 

ця ділянка набуває вигляду моноклінального схилу. 

Північніше Новоселівської площі розташований Личківський 

структурний ніс північно-східного простягання. За покрівлею девону та 

турнейських карбонатів у його південній частині спостерігається невелике за 

площею і амплітудою склепіння, яке за підошвою верхньовізейських відкладів 

вже не фіксується. З півночі, півдня, сходу і заходу ця структурна форма за 

покрівлею девону та турнейських карбонатів обмежується прямими скидами, 

амплітуди яких складають біля 50 м, а за підошвою верхньовізейських 

відкладів - південного скиду не спостерігається. Ще більш спрощеною ця 

структура виглядає за покрівлею нижньосерпуховських відкладів, де вже не 

фіксується і північне порушення.   

На схід від Личківського структурного носа і на північ від Пролетарської 
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площі розташована Перещепинська антиклінальна складка північно-східного 

простягання, що фіксується за всіма представленими структурними 

побудовами. Її амплітуда складає за покрівлею девонських відкладів біля 600 м 

і зменшується вверх за розрізом до 100 м за підошвою мезозою. Ця структура є 

наслідком дії суто соляної тектоніки. Дана складка за всіма структурними 

побудовами, за винятком поверхні підошви мезозою, розбита диз’юнктивами на 

ряд блоків. Розривним порушенням північно-західного простягання з 

амплітудою в центральній частині складки до 350 м Перещепинське підняття 

розділяється на південну опущену та північну припідняту частини. Південна 

переклінальна частина підняття ускладнена скидом амплітудою біля 50 м. 

Східне крило складки скинуте за прямим скидом. Його амплітуда зменшується 

вверх за розрізом з 700 м за покрівлею девону до 100 м за покрівлею нижнього 

серпухова. Крім цього, далека південна перекліналь Перещепинської структури 

ускладнюється зворотним скидом субширотного простягання амплітудою біля 

50 м. Він разом з вищезазначеним прямим скидом утворюють на південно-

східному замиканні структури грабен.  

На північний схід від Перещепинського підняття розташована 

Можарівська площа. Вона за покрівлею девону та турнейських карбонатів 

представлена двома невеликими за розміром і амплітудою склепіннями 

північно-східного простягання. За підошвою верхньовізейських відкладів ці 

склепіння вже не фіксуються і проявляються лише у деякому розрідженні 

ізогіпс на моноклінальному схилі. 

Північно-східніше Південно-Перещепинського соляного діапіра 

розташована Багатойська структура. Вона за покрівлею девону, турнейських 

карбонатів та підошвою верхньовізейських відкладів представлена структурним 

носом північного простягання, центральна частина якого ускладнена невеликим 

за розміром і амплітудою склепінням. Із заходу ця структура обмежується 

зворотним скидом амплітудою до 50 м, а її південно-східна частина ускладнена 

теж зворотним скидом амплітудою біля 50 м. Таким чином, увесь Багатойський 

структурний ніс в значній мірі знаходиться у грабені, що утворився завдяки 
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цим порушенням, а його походження прямо пов’язане з розвитком сусіднього 

Південно-Перещепинського соляного діапіру. За покрівлею 

нижньосерпуховських відкладів в межах структури вже не простежуються як 

склепіння, так і обидва порушення.  

Виходячи з вищевикладеного слід зазначити, що Решетняківсько-

Затишнянська ділянка має досить складну геологічну будову. Про це свідчить 

висока тектонічна активність процесів як розломно-блокової тектоніки, так і 

соляного тектогенезу, що знаходить своє відображення в наявності як 

розгалуженої мережі різноамплітудних розривних порушень, так і в значній 

кількості проявів галокінезу у вигляді діапірів з різновіковим виходом солі.  

Розглядаючи територію досліджень практично за всіма представленими 

структурними побудовами слід зазначити, що в її межах спостерігається в 

значній мірі успадкованість, що виражається у збереженні загальної морфології 

основних структурних елементів вверх за розрізом з їх поступовим 

закономірним виположуванням та зменшенням кількості розривних порушень. 

Винятком з цього 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 передмезозойських соляних діапірів. 

Автор вважає, що розвиток багатьох структур в межах району досліджень 

відбувався по-різному. На це вказує по-перше, зникнення в межах окремих 

ділянок нижньовізейських (Мачуська, Новомиколаївська площі) або 

турнейських відкладів (Чапаївська, Гнатівська, Новогригорівська площі). 

Подруге, в деяких випадках спостерігається літологічне заміщення карбонатних 

порід теригенними і навпаки (Зачепилівська, Руденківська та інші площі). По-

третє, коливання товщин відкладів як нижньовізейського під’ярусу, так і 

турнейського ярусу нижнього карбону – різкого збільшення товщин, в тому 

числі появі у розрізі подвійної нижньовізейської карбонатної ”плити”  

(св. № 560-Олександрійська, № 49-Перещепинська та ін.), або їх зменшення  

(св. № 1-Котівська, № 411-Минівська). Скоріш за все, останнє свідчить про 
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наявність тут похованого виступу фундаменту або соляного валу.  

Значна тектонічна активність території досліджень обумовила розвиток у 

її межах пасток як антиклінального, так і літолого-стратиграфічного, 

тектонічного та комбінованого типів у широкому стратиграфічному діапазоні. 

Незважаючи на достатньо значну ступінь геологічної вивченості ця територія 

залишається високоперспективною для пошуку нових скупчень ВВ як на нових, 

так і перегляду геолого-геофізичних матеріалів в межах розбурених ділянок. 

 

Висновки до розділу 4 

Згідно тектонічного районування південна прибортова зона ДДЗ 

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

виділено 5 структурних  поверхів: середньодевонський платформений 

дорифтовий, піздньодевонський рифтовий, кам’яновугільно-ранньопермський 

синеклізно-міогеосинклінальний, мезозойський синеклізно-платформений та 

кайнозойський платформено-синеклізний, відповідають 5 етапам 

геотектонічного розвитку. Вони залягають на породах докембрійського 

фундаменту, який виділяється як шостий – досередньодевонський 

платформений етап геотектонічного розвитку. 

Особлива увага автора була приділена центральній та східній частинам 

південної прибортової зони (Решетняківсько-Затишнянська ділянка), яка на 

його думку є найбільш перспективною на пошуки ВВ. Завдяки побудові низки 

структурних карт масштабу 1:100 000 вдалося деталізувати геологічну будову 

даної ділянки, реконструювати історію розвитку структур в її межах. 

Слід зазначити, що на сучасну будову Решетняківсько-Затишнянської 

ділянки впливали різноманітні тектонічні процеси. По-перше, це висока 

рухливість блоків фундаменту, наслідками якої є утворення тут 

Нехворощанського внутрішньограбенного виступу, а також досить щільної 

мережі диз’юнктивних порушень, в основному, північно-західного 

простягання. Подруге, це соляна тектоніка, активні прояви якої відбувалися 

саме завдяки рухам блоків фундаменту. 
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Характерної особливістю ділянки є те, що за морфологією всіх 

представлених поверхонь вона є моноклінальним схилом западини у бік осьової 

зони, який ускладнюється великою кількістю додатних структурних форм. 

Від’ємних структур тут мало, всі вони невеликі за розмірами та розташовані 

біля соляних діапірів і за своєю суттю є типовими компенсаційними мульдами 

(Кунцівська та Південно-Новогригорівська). Додатних структур значно більше. 

Характерною особливістю даної ділянки є те, що більшість локальних додатних 

структур IV порядку групуються у структури ІІІ порядку (вали і пасма) і 

зосереджені, в основному, біля крайового порушення у вигляді видовжених 

Голубівсько-Іллічівського, Новоселівсько-Пролетарського, Чапаївсько-

Кременівського та Потичансько-Зачепилівського пасм. 

Автор вважає, що розвиток багатьох структур в межах району досліджень 

відбувався по-різному. На це вказує по-перше, зникнення в межах окремих 

ділянок нижньовізейських або турнейських відкладів. По-друге, в деяких 

випадках спостерігається літологічне заміщення карбонатних порід 

теригенними і навпаки. По-третє, коливання товщин відкладів як 

нижньовізейського під’ярусу, так і турнейського ярусу нижнього карбону – 

різкого збільшення товщин, в тому числі появі у розрізі подвійної 

нижньовізейської карбонатної ”плити”, або їх зменшення. Скоріш за все, 

останнє свідчить про наявність тут похованого виступу фундаменту або 

соляного валу.  

Значна тектонічна активність території досліджень обумовила розвиток у 

її межах пасток як антиклінального, так і літолого-стратиграфічного, 

тектонічного та комбінованого типів у широкому стратиграфічному діапазоні. 

Незважаючи на достатньо значну ступінь геологічної вивченості ця територія 

залишається високоперспективною для пошуку нових скупчень ВВ як на нових, 

так і перегляду геолого-геофізичних матеріалів в межах розбурених ділянок. 
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РОЗДІЛ 5. НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ВІДКЛАДІВ НИЖНЬОГО 

КАРБОНУ ПІВДЕННОЇ ПРИБОРТОВОЇ ЗОНИ ДДЗ 

 

Розділ 5.1 Нафтогазогеологічне районування 

Нафтогазогеологічне районування враховує умови генерації ВВ, 

акумуляції їх в поклади і родовища та збереження, а в цілому закономірності 

розміщення їх. Згідно з уявленнями Ю.О. Арсірія, Б.П. Кабишева та П.Ф. 

Шпака [1] в районуванні Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної області 

виділяється 3 категорії земель (субобласті, райони, зони 

нафтогазонакопичення). На основі  різниці в умовах тільки генерації ВВ автори 

виділяють 2 субобласті - Західну і Східну (з межею по вказаній вище лінії 

Полтава-Чутово-Колонтаєво-Верхівцівсько-Льговському глибинному розлому 

за В.К.Гавришем [16]. З урахуванням умов збереження (консервації) покладів 

ВВ, таких субобластей виділяється вже 5. Вони відповідають вказаним вище 

сегментам і центрикліналям тектонічного районування. В межах ДДЗ 

виділяється 4 субобласті: Північно-Західна (Чернігівсько-Ніжинська), 

Центральна (Ічнянсько-Солохівська), Південно-Східна (Чутово-Шебелинська) 

та крайня Південно-Східна (Співаківсько-Артемівська). На околиці Донбасу 

розташована Північно-Донбаська субобласть. 

Крім того, названі автори виділяють 14 нафтогазоносних і перспективних 

районів та 29 зон нафтогазонакопичення. Контури районів залишаються 

незмінними вже багато років, що дає можливість порівнювати по ним оцінки 

ресурсів ВВ при періодичних їх переоцінках 

Виділення субобластей базується на геологічних критеріях, що пов’язані з 

умовами генерації та збереження ВВ; НГР – головним чином, на критеріях, що 

зумовлюють фазовий стан ВВ та закономірності будови ДДЗ. У деяких 

випадках провідними критеріями виділення районів були генетичні: наприклад, 

Антонівсько-Білоцерківський район, який займає тільки південну частину 

південної прибортової зони, а його північною межею є граничні значення 
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різних показників якісної оцінки перспектив нафтогазоносності (вмісту ВВ у 

водорозчинених газах, ступеня катагенезу порід, якості покришок і т. д.).  

У Чернігівському відділенні УкрДГРІ ці роботи були продовжені спочатку 

під керівництвом Кабишева Б.П., а потім Пригаріної Т.М. Далі інформація 

наведена за цими авторами. 

Згідно з класифікацією платформних структур [21] виділяються структури 

І (склепіння, мегавали, западини), ІІ (вали, депресії)  та  ІІІ (локальні підняття 

та мульди) порядків. Разом з тим, авлакогенні області характеризуються 

більшою дислокованістю осадового чохла і більшою різноманітністю типів 

структур порівняно з типово платформними.  Ця різниця відбивається  й у 

класифікації структур за розмірами шляхом виділення проміжних порядків 

структур (між II і III), доцільність яких обгрунтована Б.П. Кабишевим [21]. 

Названі вони малими валами і малими депресіями. Враховуючи, що структури 

II порядку (середні за розмірами тектонічні структури) мають розмір за довгою 

віссю 40-300 км, структури III порядку (локальні) - 3-20 км, проміжні структури 

зайняли “вікно” між ними – 20-40 км. До того ж останніх у ДДЗ значно більше, 

ніж типових валів і депресій. Виділення їх в окремий порядок збагачує 

тектонічну карту, а також і нафтогазогеологічне районування, адже вали та малі 

вали - це потенційні зони нафтогазонакопичення, що різняться між собою з 

точки зору особливостей їх формування. Депресії та малі депресії перспективні 

для пошуків пасток ВВ неантиклінального типу в зонах виклинювання певних 

частин стратиграфічного розрізу.       

У відповідності з принципами систематизації структур на території ДДЗ у 

відкладах верхньопалеозойського структурного поверху (карбон-нижня перм) 

серед структур другого порядку виділено 17 валів і 8 депресій, а в якості 

структур проміжного порядку (між II та III) - 47 малих валів і 34 малі депресії 

Нові вали та депресії виділені за рахунок переводу із рангу малих валів та 

малих депресій (в південній прибортовій зоні тільки Малодівицько-

Каплинцівська та Гусарівська) внаслідок того, що нові дані сейсморозвідки 

дозволили розширити розміри цих структур. Нові малі вали, як середні за 
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розмірами структурні форми ДДЗ, виділені вперше, в південній прибортовій 

зоні це - Суходолівсько-Розумівський. Нові малі депресії виділені тільки як 

такі, що ускладнюють депресії. 

Спостерігаються певні закономірності у розміщенні порядків середніх 

структур відносно тектонічних зон ДДЗ. Більше половини валів і майже всі 

депресії, за винятком Гусарівської та Малодівицько-Каплинцівської, 

знаходяться в осьовій зоні Дніпровського грабена. Малі вали та малі депресії, за 

винятком тих, які ускладнюють депресії, знаходяться переважно в прибортових 

зонах. Подібна закономірність притаманна і локальним підняттям - більш 

значні з них частіше знаходяться в осьовій зоні ДДЗ, ніж у прибортових, хоча в 

останніх щільність структур внаслідок їх великої кількості й меншої площі 

значно більша. Визначена закономірність приуроченості до осьової зони більш 

значних за розмірами структур пояснюється меншою порушеністю скидами 

фундаменту і більшою потужністю осадового чохла тут у порівнянні з 

прибортовими зонами. За таких умов рухи блоків фундаменту, що виступають 

як основний структуроформуючий фактор в авлакогенній області, передаються 

на осадовий чохол, особливо верхню і середню його частину, меншою 

кількістю та амплітудою дислокацій. 

Ще одна закономірність у розміщенні середніх і локальних структур ДДЗ  

полягає у наявності у прибортових зонах південно-східної частини ДДЗ 

значних за площею ділянок, які не мають антиклінальних структур та валів. 

Якщо у північній прибортовій зоні це можна пояснити слабкою вивченістю 

кам'яновугільного структурного плану, то у південній - їх дійсною відсутністю 

внаслідок специфічності прояву структуроформуючих процесів. Цілком 

ймовірно, що такий розподіл пов’язаний з більшими масштабами процесів 

розформування локальних структур у передтріасовий та наступні інверсійні 

етапи, які в цій зоні проявилися з найбільшою інтенсивністю. 

Карта нафтогазогеологічного районування (Рис. 5.1) відбиває внесені 

авторами уточнення. Вона була покладена в основу підрахунку ресурсів ВВ, 

геолого-економічної оцінки ресурсної бази, карти напрямків ГРР на нафту і газ. 
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Згідно схеми нафтогазогеологічного районування в південній прибортовій 

зоні ДДЗ розташовані наступні нафтогазоносні райони: Монастирищенсько-

Софіївський (частково) НР, Глинсько-Солохівський (частково, південна 

частина) НГР, Антонівсько-Білоцерківський ПР, Руденківсько-Пролетарський 

НГР та Октябрсько-Лозовський ПР. Нижче автором буде наведена коротка 

характеристика кожного з районів.  

Монастирищенсько-Софіївський нафтоносний район (НР) 

розташований в межах північно-західної частини ДДЗ. Площа району             

5 тис. км2. 

Станом на 01.01.2012 р. в Монастирищенсько-Софіївському НР 

нараховується 9 родовищ, нафтогазоносність яких пов’язана з відкладами 

візейського та серпуховського ярусів нижнього карбону та башкирського ярусу 

середнього карбону.  

Поклади родовищ вуглеводнів Монастирищенсько-Софіївського НР 

склепінні, тектонічно екрановані і склепінні тектонічно екрановані. Запаси 9 

родовищах (антиклінальні підняття) змінюються від 0,05 млн. т до 8,36 млн. т 

нафти. Освоєність розвіданих запасів більше 70% [2]. В напрямку від 

південного заходу до північного сходу щільність нерозвіданих видобувних 

ресурсів території Монастирищенсько- Софіївського НР збільшується від 

менше 5 тис. т до 20 тис. т ВВ на 1 км2 (VI - VIII категорії).  

З 9 родовищ Монастирищенсько-Софіївського НР тільки 3 розташовані у 

південній прибортовій зоні: Монастирищенське, Малодівицьке та Прилуцьке. 

Глинсько-Солохівський нафтогазоносний район (НГР) розташований 

переважно в межах осьової зони Дніпровського грабену ДДЗ.  

Станом  на 01.01.2012 р. в Глинсько-Солохівському НГР нараховується 

58 родовищ у відкладах від девонських до юрських. Поклади родовищ 

вуглеводнів Глинсько-Солохівського НГР склепінні, тектонічно екрановані, 

літологічно обмежені, склепінні тектонічно екрановані, літологічно обмежені і 

стратиграфічно обмежені. Поклади родовищ пластові або масивно-пластові.  
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Масштаб 1:500  000

Нафтогазоносні райони
А - Чернігівсько-Брагинський                             З - Руденківсько-Пролетарський
Б - Монастирищенсько-Софіївський                   І - Октябрьсько-Лозовський
В - Талалаївсько-Рибальський                             К - Співаківський
Г - Глинсько-Солохівський                                  Л - Кальміус-Бахмутський
Д - Антонівсько-Білоцерківський                       М - Красноріцький
Є - Рябухінсько - Пн.-Голубівський                    Н - Лисичанський
Ж - Машівсько-Шебелинський                           О - Північний борт
                                                                                П - Південий борт

РОДОВИЩА

1. Абазівське ГК
2. Анастасівське НГК
3. Андріяшівське ГК
4. Артюхівське НГК
5. Байрацьке НГК
6. Безлюдівське НГК
7. Безпалівське ГК
8. Бережівське Н
9. Березівське ГК
10. Білозірське Г
11. Білоусівське ГК
12. Більське ГК
13. Богатойське ГК
14. Богданівське НГК
15. Борисівське ГК
16. Борівське ГК
17. Бугруватівське Н
18. Валюхівське ГК
19. Василівське НГК
20. Великобубнівське НГК
21. Вергунське ГК
22. Веснянське ГК
23. Виноградівське ГК

24. Височанське Г
25. Вишневське ГК
26. Відрадне Г
27. Вільхівське ГК 
28. Володимирівське ГК
29. Волохівське ГК
30. Волошківське ГК
31. Гадяцьке ГК
32. Гашинівське Н
33. Глинсько-Розбишівське НГК
34. Гнідинцівське НГК
35. Гоголівське ГК
36. Голубівське НГ
37. Горобцівське ГК
38. Дробишівське Г
39. Дружелюбівське НГК
40. Євгеніївське Г
41. Єфремівське ГК
42. Житнє Н
43. Загорянське ГК
44. Зайцівське ГК
45. Зачепилівське НГК
46. Зимницьке ГК

47. Зах.- Вергунське Г
48. Зах.- Вільшанське Н
49. Зах.- Козіївське Н
50. Зах.- Солохівське ГК
51. Зах.- Соснівське ГК
52. Зах.- Старовірівське ГК
53. Зах.- Хрестищенське ГК
54. Ігнатівське НГК
55. Іскрівське ГК
56. Кавердинське ГК
57. Капітанівське ГК
58. Караванівське ГК
59. Карайкозівське НГК
60. Карпилівське ГК
61. Качалівське НГК
62. Качанівське НГК
63. Кегичівське ГК
64. Кибинцівське Н 
65. Кисівське ГК
66. Клинсько-
Краснознам`янське ГК
67. Кобзівське ГК
68. Козіївське Н
69. Коломацьке ГК

70. Комишнянське ГК
71. Компанське НГК
72. Кондрашівське ГК
73. Коржівське НГК
74. Коробочкинське ГК
75. Котелевське ГК
76. Котлярівське ГК
77. Кошівське ГК
78. Красноградське ГК 
79. Краснозаярське НГК
80. Краснокутське ГК 
81. Краснопопівське Г
82. Кременівське НГК
83. Кружилівське Г
84. Куличихинське НГК
85. Ланнівське ГК
86. Левенцівське ГК
87. Левківське Н
88. Леляківське НГК
89. Лиманське НГК
90. Липоводолинське НГК
91. Личківське НГК
92. Лобачівське ГК
93. Луценківське ГК

94. Львівське Н
95. Макарцівське ГК
96. Маківське Н
97. Макіївське Г
98. Максальське ГК
99. Малодівицьке Н
100. Малосорочинське НГК
101. Мар`їнське ГК
102. Марківське ГК
103. Матвіївське НГК
104. Матлахівське НГК
105. Мачухське Г
106. Машівське ГК
107. Медведівське ГК
108. Мелихівське ГК 
109. Мехедівсько-
Голотовщинське ГК
110. Миколаївське ГК
111. Миролюбівське ГК
112. Михайлівське Г
113. Мільківське НГК
114. Мовчанівське НГК
115. Монастирищенське Н
116. Муратівське ГК

118. Наріжнянське ГК
119. Наташинське ГК
120. Нинівське НГК
121. Новогригорівське НГК
122. Новомиколаївське ГК
123. Новоселівське ГК
124. Новотроїцьке НГК 
125. Новоукраїнське НГК 
126. Огульцівське ГК
127. Озерянське ГК
128. Опішнянське НГК
129. Островерхівське ГК
130. Пд.- Панасівське НГК
131. Пн.- Волвенківське Г
132. Пн.- Яблунівське ГК 
133. Пн.- Ярошівське Н
134. Перевозівське ГК
135. Перекопівське НГК
136. Перещепинське ГК
137. Петрушівське Н 
138. Пірківське Г 
139. Платівське Г
140. Прилуцьке Н
141. Прокопенківське Н 
142. Пролетарське ГК
143. Радченківське НГ
144. Радянське Н
145. Решетняківське НГ
146. Рибальське НГК
147. Роднікове Г
148. Розпашнівське ГК
149. Розумівське ГК
150. Ромашівське Н 
151. Руденківське НГК
152. Рудівсько-
Червонозаводське НГК
153. Русанівське Г
154. Рясківське Г
155. Сагайдацьке Н
156. Сахалінське НГК
157. Свиридівське ГК
158. Свистуньківське ГК
159. Світличне Н 
160. Селюхівське Н 
161. Семенцівське ГК
162. Семиреньківське ГК

163. Середняківське Г 
164. Скворцівське НГК
165. Скоробагатьківське НГК
166. Скороходівське НГК
167. Солохівське ГК
168. Сорочинське ГК  
169. Софіївське Н
170. Співаківське Г
171. Степне ГК
172. Степове ГК 
173. Сухівське Н
174. Суходолівське НГК
175. Сх.- Медведівське ГК
176. Сх.- Новоселівське НГК
177. Сх.- Полтавське ГК
178. Сх.- Решетняківське Н  
179. Сх.- Рогинцівське Н 
180. Талалаївське ГК
181. Тимофіївське НГК
182. Тростянецьке Н
183. Турутинське Н 
184. Ульянівське НГК
185. Харківцівське НГК
186. Хухринське НГК
187. Червонолуцьке ГК
188. Червоноярське ГК
189. Чутівське ГК
190. Шатравинське Н
191. Шебелинське ГК
192. Шевченківське ГК
193. Шумське ГК
194. Шуринське ГК
195. Щурівське Н 
196. Юліївське НГК  
197. Юріївське НГК
198. Яблунівське НГК
199. Ярмолинцівське ГК
200. Ярошівське Н
201. Ясенівське Н
202. Бахмацьке Н
203. Бистре ГК
204. Вакулівське ГК
205. Копилівське Г
206. Пн.- Коробочкинське Г
207. Прирічне ГК
208. Розсипнянське Г
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Рис.  5.1 – Карта нафтогазогеологічного районування Дніпровсько-Донецької западини (за Пригаріною Т.М. та ін., 2007 р.) 
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За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів територія Глинсько-

Солохівського НГР відноситься до V - II категорій (від 20 тис. т до 200 тис. т 

ВВ на 1 км2).  

В південній приосьовій частині Глинсько-Солохівського НГР, що 

примикає до південної прибортової зони розташовано 10 родовищ: 

Мільківське, Левківське, Богданівське, Світличне, Гнідинцівське, Білоусівське, 

Чорнухинське, Селюхівське, Кибинцівське та Сагайдацьке. 

Антонівсько-Білоцерківський перспективний район (ПР) розташований 

в межах західної частини південної прибортової зони ДДЗ. На сучасному етапі 

продуктивність жодного комплексу не доведена. 

Площа району 3 тис. км2. Відзначено активний соляний тектоногенез. 

Встановлені прямі ознаки нафтогазоносності. За щільністю нерозвіданих 

видобувних ресурсів територія відноситься до VІІІ (менше 5 тис. т ВВ на 1 км2) 

- VІ категорій (від 10 тис. т до 20 тис. т ВВ на 1 км2). 

 Потенційно продуктивними в даному районі є горизонти в 

стратиграфічному інтервалі від відкладів девону до серпуховських відкладів 

нижнього карбону. Прогнозні типи пасток – неантиклінальні, літологічно та 

стратиграфічно екрановані.  

Руденківсько-Пролетарський нафтогазоносний район (НГР) 

розташований в межах південної прибортової зони ДДЗ. За щільністю 

нерозвіданих видобувних ресурсів територія району відноситься до V - 

II категорій (від 20 тис. т до 200 тис. т ВВ на 1 км2). Площа 4,3 тис. км2.  

За час проведення робіт у Руденківсько-Пролетарському НГР відкрито 30 

родовищ із покладами у відкладах від девону до юри. Поклади родовищ 

вуглеводнів Руденківсько-Пролетарського НГР тектонічно екрановані і 

склепінні тектонічно екрановані. Літологічне екранування має другорядне 

значення і зазвичай тільки контролює розміщення покладів в межах тектонічно 

екранованих пасток. Поклади родовищ пластові або масивні. 
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Потенційно продуктивними в досліджуваному районі є значна кількість 

горизонтів в стратиграфічному інтервалі від порід девону до середньоюрських 

відкладів.  

Основними родовищами, що розташовані у південній прибортовій зоні 

Руденківсько-Пролетарського НГР є: Багатойське ГКР, Виноградівське ГКР, 

Голубівське НР, Горобцівське ГКР, Зачепилівське НГКР, Гнатівське НГКР, 

Кременівське НГКР, Левенцівське ГКР, Лиманське НГКР, Мачуське ГР, 

Михайлівське ГР, Мусієнківське ГКР, Новомиколаївське (Мовчанівське) НГКР, 

Новоселівське ГКР, Перещепинське ГКР, Пролетарське ГКР,  Решетняківське 

ГНР, РуденківськеГКР, Рясківське ГКР, Степне ГКР, Східно-Голубівське ГКР, 

Східно-Новоселівське НГКР, Юріївське НГКР. 

 

Розділ 5.2 Перспективи нафтогазоносності південної прибортової зони ДДЗ 

на традиційні вуглеводні. 

З літературних джерел відомо, що південна прибортова зона ДДЗ має 

високі перспективи на пошуки вуглеводнів як у антиклінальних пастках, так і 

пастках неантиклінального типу (стратиграфічні, тектонічно екрановані, 

літологічно обмежені, комбіновані, поклади у карбонатних колекторах)  [4-8, 

15, 17-20, 22-30, 32, 33].  

В результаті проведених комплексних геолого-геофізичних досліджень, а 

також з узагальнення сейсмічних матеріалів та аналізу структурних і 

геологічних побудов, автору вдалося встановити ділянки у південній 

прибортовій зоні ДДЗ, які можуть бути перспективні на пошуки вуглеводнів у 

нижньокам’яновугільних відкладах. Перед тим як перейти до опису 

перспективних ділянок, на основі проведених досліджень та узагальнень усього 

наявного фактичного матеріалу, можна зробити наступні висновки: а) 

перспективність нижньокам’яновугільних відкладів у південній прибортовій 

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

антиклінальними пастками, так і з пастками неантиклінального типу; в) 
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перспективними на пошуки вуглеводнів є як теригенні відклади (пісковики), 

так і карбонатні (вапняки). 

В межах північно-західної частини перспективи пов’язуються з 

нижньовізейськими переважно карбонатними відкладами приосьової зони ДДЗ, 

що прилягає до південної прибортової. Найбільш перспективною, на думку 

автора є Озерянсько-Кибинцівська зона. 

Озерянсько-Кибинцівська перспективна зона представляє собою 

крупний асиметричний вал, який з південного заходу облямовує дві великі 

внутрішні депресії Дніпровсько-Донецької западини – Срібненську і 

Жданівську. В межах цього валу мають широке розповсюдження 

високоперспективні нижньовізейські вапнякові відклади (ХІІІ МФГ) 

Перспективи нижньовізейських вапнякових відкладів підтверджуються 

відкриттям у них Кампанського, Білічівського та Селюхівського 

нафтогазоконденсатних родовищ. У межах Озерянсько-Кибинцівської зони 

автором виконана детальна кореляція нижньовізейських вапнякових відкладів, 

яка свідчить про їх складну будову, різну стратиграфічну повноту на окремих 

ділянках, мінливий літолого-фаціальний склад і значні коливання потужностей. 

Карбонатні відклади Озерянсько-Кибинцівсьої зони приймаються в обсязі ХІІІ 

МФГ нижньовізейського під’ярусу (продуктивні горизонти В-24, В-25). 

На основі опису кернового матеріалу, літолого-петрографічних та 

палеонтологічних досліджень, виконано розчленування вапнякових відкладів, 

виділені типи розрізів, проведена їх зональна та міжзональна кореляція. На 

літолого-фаціальній карті виділені всі зони, характерні для рифогенних фацій – 

депресійна, схилова, шельфова (внутрішня і зовнішня зони), прибережно 

морська та лагуна (Рис. 5.2). 

В результаті проведених геолого-геофізичних досліджень і виконаних 

побудов у межах Озерянсько-Кибинцівської зони виділена низка різноманітних 

органогенних споруд (рифи, біогерми, біостроми) і встановлені закономірності 

їх розповсюдження. 
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Рисунок 5.2   -  Фрагмент карти товщин і літофацій ХІІІ мікрофауністичного горизонту нижньовізейського під’ярусу. 
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Виділені фаціальні зони контролюють розповсюдження окремих типів 

органогенних споруд, що необхідно враховувати при проведенні 

сейсморозвідувальних та пошуково-розвідувальних робіт. Так, у межах 

схилових і внутрішньобасейнових (депресійних) фацій розвинуті споруди 

рифогенного типу, які мають чітку яскраво виражену морфологічну форму 

(Білічівська, Кампанська, Прирічна, Хортицька площі) і чітко виділяються за 

даними сейсморозвідки. У шельфовій зоні мають розповсюдження переважно 

невеликі, сплюснуті біогермні споруди по морфології резервуару у вапняковій 

товщі нижнього візе.    

За даними досліджень і виконаних побудов в межах Озерянсько-

Кибинцівської зони автором, як і іншими дослідниками (Лукін О.Ю., 

Кривошеєв В.Т., Вакарчук С.Г., Лисинчук В.М., Редколіс В.А., Онуфришин 

С.В. та ін.) виділяється низка органогенних споруд, які представляють великий 

інтерес з точки зору їх нафтогазоносності: Охиньківський, Леляківський, 

Озерянський, Східно-Озерянський, Північно-Озерянський, Архипівський, 

Хортицький, Ісачківський та інші перспективні об’єкти. 

Як приклад, можна навести Хортицький нафтогазоперспективний об’єкт. 

Даний об’єкт (Рис.5.3) є у Фонді виявлених перспективних об’єктів. Він 

розташований у межах південно-західного схилу Срібненської депресії.  

Перспективні поклади на об’єкті пов’язані з літологічно-екранованими 

пастками в органогенних спорудах (біогермах) седиментаційно-епігенетичного 

типу у продуктивних горизонтах В-24-25.  

Площа Хортицького перспективного об’єкту становить 8 км2. Глибина 

залягання покладів 4700-4800 м.  

Ще однією перспективною ділянкою на даній території є Хортицько-

Мехедівська,  яка  розташована  на  південному схилі   Срібненської  депресії.  

Тут, окрім карбонатного комплексу нижньовізейського під’ярусу, 

перспективи пов’язуються з піщаними «вузловими» тілами в пастках літолого-

стратиграфічного типу в теригенній частині розрізу верхньовізейського 

під’ярусу  (ПГ  В-19-В-22).  Пісковики  на  ділянці  Хортиця–Мехедівка  мають 
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Рисунок 5.3 – Хортицький перспективні об’єкт. Геологічний розріз по 

лінії свердловин №1-Хортицька – №1-Шостаківська [15]. 

 

кулісоподібне розташування (Рис. 5.4). Дана територія з усіх боків оточена 

нафтогазовими родовищами (Озерянське, Мехедівське, Білоусівське, 

Світличне). 

Пропонується детальна переінтерпретація геофізичних матеріалів з 

метою виявлення карбонатних споруд, вузлових піщаних тіл та зон  

виклинювання пісковиків у візейському ярусі.  

У центральному сегменті південної прибортової зони однією з найбільш 

перспективних є Тищенківсько-Горобцівська ділянка. Дана ділянка представляє 

інтерес з точки зору перспектив нафтогазоносності з двох позицій: 

- інтерес на цій ділянці викликають турнейські та нижньовізейські 

карбонатні відклади, товщина яких зростає від борта в бік занурення та в розрізі  
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Рисунок 5.4 – Палеогеологічні профілі по лінії свердловин: Хортицька № 1 – Мехедівська № 5 та Синяківщинська № 1 -  Мехедівська № 1  
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яких виділяються локальні об’єкти, що можуть містити в собі поклади нафти та 

газу Рис. 5.5); 

- також можуть бути цікавими прошарки пісковиків ХІІа МФГ, які 

з’являються від Циганської площі в бік занурення западини (Рис.5.6). 

На зазначеній ділянці автором пропонуються детальні 

сейсморозвідувальні роботи, завдяки яким можуть бути виділені об’єкти для 

пошукового буріння.   

Ще однією перспективною зоною, на думку автора є Перещепинсько-

Затишнянська. В межах цієї зони розташована значна кількість родовищ 

вуглеводнів таких, як Перещепинське, Багатойське, Голубівське, Іллічівське, 

Новоселівське, Левенцівське та ін.  

Але, завдяки отриманим новим сейсмічним матеріалам та детальним 

літолого-фаціальним дослідженням, вдалося встановити у турнейсько-

нижньовізейському карбонатному комплексі значну кількість органогенних 

споруд, що можуть бути перспективними на пошуки ВВ [8]. 

Горизонти Т-3-4.  Як показують проведені дослідження, дані горизонти 

мають ідентичний літологічний склад та фаціальну приуроченість, тому ми 

будемо наводити їх характеристику разом. Результати палеогеографічного, 

літолого-фаціального, а також сейсмостратиграфічного аналізів свідчать про те, 

що осадконакопичення відкладів ПГ Т-3-4 (C1tb) відбувалось в межах трьох 

крупних палеоструктурних елементів – депресії, схилу та шельфу. Детальні 

фаціальні дослідження дозволили встановити для порід цих горизонтів 

наявність наступних фаціальних зон – басейнової, зовнішнього та внутрішнього 

шельфу (рис. 5.7, 5.8).  

Тут також широкий розвиток отримали різноманітні органогенні споруди, 

найбільш поширеними серед яких є крайові рифові масиви бар’єрного типу та 

внутрішньошельфові біогерми і біостроми. 

Депресійна (басейнова) зона. Відклади депресійної зони поширені на 

півночі досліджуваної території і на сьогодні розкриті лише поодинокими 

свердловинами (Руденківсько-Новомиколаївська ділянка), бо глибина їх  
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Рисунок 5.5  -   Схема кореляції турнейсько-візейських відкладів по лінії свердловин: Підгорянська № 239 – Циганська № 429 
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Рисунок 5.6  -   Палеогеологічний профіль турнейсько-візейських відкладів Дніпровсько-Донецької западини по лінії Зачепилівка-Горобці-Циганська-Солоха  
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Рисунок 5.7 – Палеогеографічна карта відкладів горизонту T-4 (С1tb1) 
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Рисунок 5.8 – Палеогеографічна карта відкладів горизонту T-3 (С1tb2) 
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залягання перевищує 6000 м. За геолого-геофізичними даними розріз 

депресійної зони характеризується різким переважанням глинистих порід над 

карбонатними, досить значними товщинами (перші сотні метрів) і заміщенням 

вапняків аргілітами. Літологічно вони представлені переважно аргілітами 

темно-сірими до чорних, тонкодисперсними, гідрослюдистими, з поодинокими 

прошарками вапняків. 

Шельфова зона. Поширена майже на всій території досліджень, окрім зон 

відсутності порід ранньотурнейського віку. Формування шельфових відкладів 

проходило в умовах нормально-солоного мілководно-морського басейну.  

Літологічно вони представлені переважно вапняками та доломітами. 

Вапняки від світло-сірих кристалічнозернистих, подекуди згусткових та 

глинистих до темно-сірих та чорних тонко-дрібнозернистих та 

прихованокристалічних, міцних, органогенно-полідетритових, нерівномірно 

глинистих (глинистість зростає знизу вгору по розрізу), бітумінозних по 

мікротріщинам,  іноді доломітизованих.  Доломіти темно-сірі до чорних,  міцні 

кристалічнозернисті, мікрокавернозні. Серед них зустрінуті пакети аргілітів від 

темно-сірих до зеленувато-сірих і пісковиків світло-сірих з зеленуватим 

відтінком, кварцових, з карбонатним цементом. Причому глинистість розрізу 

(кількість прошарків аргілітів) зростає в напрямку з півночі на південь, а 

пісковики зустрічаються на площах, що розташовані біля крайового порушення 

(Юріївська, Виноградівська та інші площі). Товщина шельфових відкладів на 

даній ділянці від 100 м до 200 м. 

Проведені дослідження дозволили спрогнозувати дві основні зони 

розповсюдження органогенних споруд. Перша розташована на межі шельфу та 

глибоководної частини та характеризується широким розвитком крайових 

карбонатних масивів бар’єрного типу - Заплавській, Східно-Солонцівській, 

Північно-Орчиківській, Північно-Осипівській, Північно-Перещепинській, 

Західно-Можарівській, Північно-Багатойський, Шандрівський, Східно- 

Шандрівський та Західно-Затишнянський.  Друга зона розташована на стику 

зон внутрішнього та зовнішнього шельфів і в структурному плані приурочена 
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до північних схилів крупних антиклінальних прирозломних структур – 

Північно-Виноградівської, Північно-Новоселівської, Північно-Пролетарської, 

Північно-Голубівської, Північно-Іллічівської, Північно-Левенцівської. 

Внутрішньошельфові біогерми та біостроми прогнозуються в межах північного 

облямування Орільського виступу, а також в межах Південно-Личківської, 

Західно-Новоіванівської, Новоіванівської, Східно-Затишнянської і Західно-

Затишнянської структур.   

Відклади горизонту В-25 (зона C1vd). Відклади горизонту поширені 

практично в межах всієї території південної прибортової зони. Відсутність 

відкладів горизонту фіксується лише в межах сольових штоків [31].  

Товщина відкладів горизонту у розкритих розрізах змінюється від перших 

метрів на площах поблизу крайового розлому до 60-70 м у бік занурення 

западини. Максимальні товщини ПГ В-25 зафіксовані на Руденківській та 

Новомиколаївській площах, де в свердловинах Руденківська № 19 і 

Новомиколаївська № 49 вони досягають 71 м і 81 м відповідно. Слід зазначити, 

що скорочення товщин горизонту В-25 відбувається і в склепінних частинах 

окремих структур, зокрема на Новомиколаївській, Ігнатівській і 

Перещепинській структурах. Також на фоні регіональної зміни товщин 

горизонту на окремих ділянках фіксується їх різке зростання, що пов’язано з 

появою у розрізі органогенно-біогермного тіла [9].  

Проведений аналіз дозволив для ПГ В-25 встановити, що 

осадконакопичення в цей час відбувалось в наступних фаціальних зонах: 

басейнова, зовнішнього шельфу та внутрішнього шельфу (Рис.5.9).  

Депресійна (басейнова) зона. Відклади даної зони поширені у північній частині 

території досліджень. Вони розкриті свердловинами на Руденківській та 

Шандрівській площах. Літологічно відклади представлені чорними, 

тонковідмученими, окременілими, нерівномірно вапнистими, нерідко 

бітумінозними аргілітами з тонкими прошарками вапняків. Вапняки чорні, 

бітумінозні, глинисті, в основному, детритові і шламово-детритові. З 

органічних решток переважають глибоководні остракоди і спікули губок, також 
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Рисунок 5.9  – Палеогеографічна карта відкладів горизонту  B-25 (C1v
d)  
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відмічаються уламки брахіопод, дрібних пригнічених форамініфер, зрідка 

зустрічаються уламки кріноідей. Товщина відкладів у межах депресійної зони у 

розкритих розрізах змінюється від 30 м до 75 м.  

Шельфова зона. За особливостями літологічного складу, характеру 

внутрішньої будови і умов утворення, шельфова зона поділяється на дві 

підзони – зовнішнього шельфу і внутрішнього шельфу. Формування відкладів у 

межах зовнішнього шельфу проходило у мілководно-морських умовах із 

нормальною солоністю води. В літологічному відношенні відклади цієї підзони 

представлені, в основному, вапняками сірими і світло-сірими, органогенними, 

тонко- і дрібнозернистими, майже повністю перекристалізованими, з 

незначною домішкою глинистого матеріалу. Органічні рештки представлені 

цілими черепашками різноманітних форамініфер, чисельними кріноідеями, 

уривками водоростей і моховаток, голками брахіопод.  

Характерною особливістю цієї підзони є широкий розвиток в її межах 

різноманітних органогенних споруд – крайові рифові масиви (Гнатівській, 

Мовчанівській), внурішньошельфові біогерми (Личківській, Мусієнківський), 

внутрішньошельфові біостороми (Багатойський). Літологічно органогенні 

споруди складені світло-сірими і кремовими біоморфними, біоморфно-

детритовими, моховатково-кріноїдними, водоростево-форамініферовими, 

водоростевими, брахіоподово-формініферово-водоростевими вапняками. 

Зазвичай вапняки сильно перекристалізовані, місцями доломітизовані, 

тріщинуваті та кавернозні. Фіксується значна кількість діастем. Найбільш 

кавернозна і тріщинувата, як і в рифогенних масивах, верхня частина біогермів, 

яка в результаті евстатичних коливань моря періодично попадала в зону 

гіпергенезу, де інтенсивно проходили процеси вилуговування та карстування 

[29].  

Відклади зони внутрішнього шельфу також представлені товщею 

вапняків, однак, на відміну від зони зовнішнього шельфу, тут спостерігається 

поява у розрізі прошарків теригенних порід – пісковиків і алевролітів. Кількість 

і товщина теригенних прошарків збільшуються у напрямку до південного 
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крайового порушення. Вапняки сірі і темно-сірі, полідетритові, шламово-

детритові, зернисті. Пісковики сірі і світло-сірі, різнозернисті, масивні. 

Уламковий матеріал, як правило, необкатаний і погано сортований.  Цей тип 

розрізу зустрінутий на Юріївській, Гупалівській, Іллічівській та Зачепилівській 

площах.  

Горизонт В-24 (С1ve1). Відклади ПГ В-24 мають ареал поширення, 

аналогічний ПГ В-25. Слід зазначити, що південне крайове порушення на сході 

території досліджень не контролювало осадконакопичення відкладів горизонту 

В-24, про що свідчить наявність порід цього горизонту в межах південного 

борту западини. Для відкладів ПГ В-24, так як і для відкладів ПГ В-25, 

встановлено наявність наступних фаціальних зон – басейнової, зовнішнього 

шельфу та внутрішнього шельфу (Рис. 5.10).  

Депресійна (басейнова) зона. Відклади цієї зони широко поширені в 

межах північної частини території досліджень. Слід зазначити, що межа між 

депресійною і шельфовою зонами для відкладів горизонту В-24 проходить 

дещо південніше, чим аналогічна границя для порід горизонту В-25, що 

свідчить про трансгресивний характер залягання відкладів горизонту В-24. У  

літологічному відношенні відклади депресійної зони ПГ В-24 представлені 

чергуванням прошарків вапняків, глинистих вапняків і аргілітів, при істотному 

переважанні останніх. В північному напрямку до центральної частини басейну 

кількість і товщина глинистих прошарків зростає. Вапняки темно-сірі до 

чорних, шламово-детритові та шламові, як правило, сильно глинисті. Місцями 

відмічається піритизація. Органічні залишки представлені дрібними 

форамініферами і остракодами, зустрічаються уламки брахіопод. Аргіліти 

чорні, вапнисті, шаруваті.  

В межах депресійної частини можуть бути поширені рифи 

внутрішньобасейнового типу, аналогічні рифові споруди встановлені в межах 

північно-західної частини ДДЗ (Прирічне, Компанське, Білічівське родовища) 

[9]. Прогнозується наявність споруд такого типу в межах Краснопільської та 

Західно-Можарівської площ.
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Рисунок 5.10  – Палеогеографічна карта відкладів горизонту B-24 (C1v
e
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Шельфова зона. В межах шельфової зони ПГ В-24, також як для ПГ В-25, 

нами виділяється дві підзони – зона внутрішнього і зовнішнього шельфу. 

Відклади зовнішнього шельфу представлені карбонатними пачками 

значної товщини (від 5 м до 30 м), які розділяються прошарками аргілітів 

незначної товщини (3-4 м). В літологічному відношенні склад карбонатних 

відкладів ПГ В-24 подібний до складу відкладів ПГ В-25. Тут також широко 

поширені різноманітні детритові різновиди вапняків, з підпорядкованою роллю 

біоморфно-детритових і зернистих вапняків.  

Органогенні споруди у відкладах горизонту В-24 поширені дещо менше, 

ніж у горизонті В-25. Так, крайові рифові масиви встановлені лише на 

Мовчанівській, Ігнатівській і Рясківській площах. Внутрішньошельфові 

біогерми – на Личківській і Перещепинській площах. Товщина відкладів ПГ В-

24 в межах зон розповсюдження рифових фацій може досягати 45-55 м.  

Відклади внутрішнього шельфу горизонту В-24, на відміну від 

аналогічних відкладів горизонту В-25, поширені значно вужче, що пояснюється 

тим, що значна частина цих відкладів була розмита під час 

передверхньовізейського і передалексинського переривів в осадконакопиченні 

[3]. Фактично відклади зони зовнішнього шельфу локалізуються у вузькій 

смузі, яка простягається вздовж південного крайового порушення. На окремих 

ділянках відклади цієї зони поширені і в межах північної частини південного 

борту западини.  Літологічний склад відкладів зони внутрішнього шельфу ПГ 

В-24 аналогічний складу ПГ В-25. В той же час слід відзначити зменшення 

товщини і кількості теригенних прошарків, що обумовлено більшою 

мористістю відкладів горизонту В-24. 

У відкладах ПГ В-24 та В-25 широко розвинути різноманітні органогенні 

споруди. Найбільш широкий розвиток отримали крайові рифові масиви 

бар’єрного типу, внутрішньошельфові біогерми та біостроми. На сьогодні 

крайові рифові масиви бар’єрного типу у відкладах горизонтів В-24-25 

встановлені на Ігнатівській, Руденківській та Мовчанівській площах. 

Внутрішньошельфові біогерми – на Личківській та Перещепинській площах. 
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Внутрішньошельфові біостроми - на Багатойській площі. Прогнозується, що 

крайові рифові масиви бар’єрного типу будуть поширені на Заплавській, 

Північно-Минівській, Північно-Орчаківській, Північно-Осипівській, Північно-

Прещепинській, Західно-Можарівській, Північно-Багатойській, Східно-

Шандрівській та Західно-Затишнянській площах.   

Внутрішньошельфові біогерми – на Північно-Минівській, Північно-

Виноградівській, Північно-Пролетарській, Північно-Новоселівській, Північно-

Голубівській, Північно-Іллічівській, Північно-Осипівській, Північно-

Левенцівській, Південно-Личківській, Західно-Можарівській, Східно-

Шандрівській, Східно-Керносівській, Західно-Новоіванівській, Новоіванівській, 

Східно-Затишнянській і Західно-Затишнянській площах.   

Крім того, на Західно-Можарівській та Краснопільській площах 

прогнозуються внутрішньобасейнові органогенні споруди «баштового» типу. 

Слід також зазначити, що у відкладах внутрішнього шельфу можуть бути 

розвинути теригенно-карбонатні та пластові резервуари. Наявність пластових 

резервуарів у відкладах горизонтів В-24-25 прогнозується на Східно- 

Іллічівській та Південно-Керносівській площах.  

Для прикладу можна взяти Північно-Іллічівський пошуковий об’єкт. Він 

облямовує з півночі та північного сходу Голубівське родовище. Перспективні 

поклади на об’єкті пов’язані з продуктивними горизонтами В-24-25 та Т-3-4 

(Рис. 5.11).  Розміри об’єкту складають 7,4х1,4 км, площа 9,5 км2. Глибина 

залягання покладів 2700-4000 м. 

Ще одним прикладом наявності в турнейсько-нижньовізейському 

карбонатному комплексі органогенних споруд може служити Західно- 

Затишнянський перспективний об’єкт (Рис. 5.12). Він розташований на 

північний захід від Затишнянської площі. Перспективні поклади на об’єкті 

пов’язані з ПГ Т-4-3 та В-25-24. Його розміри складають 4,4х1,2 км, площа 

становить 4,8 км2. Глибина залягання перспективних відкладів 3000-3450 м. 

 

 



 205 

 

 

 

 

Рисунок 5.11 – Північно-Іллічівський об’єкт. Сейсмогеологічний 

профільний розріз 241229/80 (за матеріалами СУГРЕ) [15]. 
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Рисунок 5.12 – Західно-Затишнянський об’єкт. Сейсмогеологічний 

профільний розріз 342438/86 (за матеріалами СУГРЕ) [15]. 

 

Розділ 5.3 Перспективи південної прибортової зони ДДЗ на пошуки 

сланцевого газу. 

У даному підрозділі автор розгляне перспективи пошуків нетрадиційних 

вуглеводнів (сланцевого газу) в межах південної прибортової зони ДДЗ.  

Для того, щоб оцінити перспективи пошуків сланцевого газу, треба 

визначити критерії їх оцінки. З літературних джерел [36, 37], які базуються на 

узагальненні геолого-геофізичних матеріалів по газоносності сланцевих 
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утворень різних басейнів Північної Америки, автором для даної роботи взяті 

наступні геологічні критерії: 

1) Літологічний склад (осадові глинисті та алевро-глинисті утворення, 

що знаходяться переважно на стадії мезокатагенезу) і вміст органічної 

речовини (Сорг більше 1 %). 

Сланцевий газ пов’язаний з виключно осадовими глинистими та алевро-

глинистими утвореннями, що знаходяться переважно на стадії мезокатагенезу. 

При цьому, головною відмінністю газоносних сланців від звичайних осадових 

пелітоморфних порід є вміст органічної речовини. Тому до них будуть 

відноситись всі пелітоморфні породи з вмістом Сорг від 1 % до 10 % 

(доманікіти, баженіти, меніліти тощо). Це переважно темнокольорові істотно 

глинисті (зазвичай 40-70 % і більше) породи. Особливе значення для виділення 

потенційно газоносних відкладів має природа органічної речовини, її 

взаємовідношення з мінеральними компонентами та форми скупчення.  

Оскільки сланцевий газ у сорбованому стані міститься в породах з 

високим вмістом органічної речовини, то найбільш важливим критерієм під час 

оцінки перспектив газоносності сланцевих товщ є її кількість. Базуючись на 

фактичних даних щодо скупчень сланцевого газу Північної Америки, 

мінімальний вміст органічної речовини повинен перевищувати 1 %, і чим він 

більший, тим більшу кількість газу містить порода.  

2) Ступінь термальної зрілості порід: інтервал від нижньої частини 

МК2 (Rо – 0,80) до середньої частини АК2 (Rо – 3,0). 

Як і для оцінки перспектив нафтогазоносності традиційних покладів 

вуглеводнів (ВВ), так і для пошуку скупчень сланцевого газу важливим 

аспектом є ступінь термальної зрілості порід. Ступінь катагенезу осадових 

порід і розсіяної в них органічної речовини є одним з найважливіших 

показників умов генерації ВВ.  

За результатами досліджень М.Б. Вассоєвича, Б.О. Соколова,  

С.Г. Нєручєва та Дж. Ханта, розроблено стадійність перетворення органічної 

речовини і пов’язана з нею вертикальна зональність розподілу вуглеводнів, що 
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є основою сучасних уявлень осадово-міграційної теорії походження ВВ та 

формування їх покладів [10, 34-35]. Більшістю дослідників колишнього СРСР 

головна зона нафтоутворення (ГЗН) виділяється в інтервалі катагенезу порід 

МК1-МК2, а головна зона газоутворення (ГЗГ) – МК2 – середина АК2. В цілому 

ж, цієї точки зору притримуються і закордонні дослідники, які виділяють 

головне нафтове вікно у інтервалі початок МК1 – середина МК2 (Rо – 0,50-0,80) 

і головне газове вікно – середина МК2 – середина АК2 (Rо – 0,80-3,0) Із 

врахуванням фактичних даних визначено, що найбільш сприятливими умовами 

для генерації сланцевого газу характеризується інтервал від нижньої частини 

МК2 (Rо – 0,80) до середньої частини АК2 (Rо – 3,0).  

3) Пористість не менше 1,0 %. 

Певна кількість газу у сланцевих породах може міститися у вільному 

стані в ізольованих порах та тріщинах. До того ж величина пористості і 

наявність тріщинуватості значною мірою впливають на ефективність 

проведення гідророзриву пласта. В зв’язку з цим, під час оцінки 

перспективності сланцевих товщ необхідно враховувати і ці параметри. 

Оскільки значна частина потенційно перспективних на сланцевий газ товщ 

приурочена до малопроникних пелітоморфних порід, матрична проникність 

дуже низька (переважно до 0,1 мД), хоча може коливатися і в значних межах (за 

рахунок тріщин). Показники пористості залежать як від фракційного і 

мінералогічного складу порід, так і від вторинних процесів (ущільнення, 

карбонатизація, окременіння тощо). Нижня межа пористості за даними 

компаній “ExxonMobil” та “Halliburton” відповідає значенню в 0,5-1,5 %.  

4) Товщина перспективного горизонту не менш ніж 30 м. 

Ще одним із важливих критеріїв оцінки ступеня перспективності 

газоносності сланцевих відкладів є товщина перспективного горизонту. Так, на 

родовищах Північної Америки вона варіює від 20-80 м (родовище Marcellus) до 

500 м (родовище Barnett). Зазвичай мінімальна товщина продуктивної товщі 

становить 30-40 м, що обумовлено як геологічними, так і технічними 

чинниками. Зрозуміло, що зі збільшенням товщини продуктивної товщі 
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збільшуються і запаси газу. Що стосується технічного боку, то, як відомо, під 

час розробки скупчень сланцевого газу, з метою розкриття якомога більшого 

інтервалу по латералі використовуються горизонтальні свердловини, а також 

широко розповсюджене багатостовбурне буріння, яке представляє собою 

буріння ряду відгалужень від стовбура свердловини з метою збільшення зони 

дренажу. Виходячи з вищевикладеного, товщина перспективних на газ 

сланцевих товщ повинна бути не менш ніж 30 м. 

5) Глибина залягання пластів до 4500 м. 

Аналіз родовищ сланцевого газу у Північній Америці показує, що 

глибина залягання пластів, з яких здійснюється промисловий видобуток, 

змінюється від 300 м до 4600 м. Виходячи з досвіду розробки покладів 

сланцевого газу у США економічно обґрунтованою є глибина залягання порід 

до 4500 м. Пояснюється це, очевидно, більш значною, ніж в процесі 

традиційних пошуків вуглеводнів вартістю свердловини, яка в основному, 

залежить від її горизонтальної складової, значної кількості гідророзривів пласта 

та застосування складних рідин для інтенсифікації припливів вуглеводнів.  

Крім основних критеріїв перспектив газоносності сланцевих порід можна 

виділити ще наступні додаткові критерії для оцінки ступеня перспективності: 

однорідний літологічний склад порід, збільшення товщини і кількості пластів 

сланцевих порід, а також збільшення вмісту Сорг, низька та помірна 

інтенсивність розвитку розривних порушень.  

Згідно вищенаведеним геологічним критеріям автор розглядав відклади 

нижнього карбону південної прибортової зони ДДЗ. 

По-перше, за каротажними діаграмами, а також описом керну та 

результатами петрографічних досліджень, у розрізах свердловин були виділені 

глинисті або алевро-глинисті пачки, які б мали товщину більше 30 м та значне 

поширення по латералі. Подруге, за структурними картами підошви 

турнейських відкладів, підошви верхньовізейських відкладів та підошви 

верхньосерпуховських відкладів (карти побудовані в ЧВ УкрДГРІ, автори 

Холодних А.Б. та Філюшкін К.К.) були відбраковані території, де перспективні 
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пачки залягають на глибинах більше 4500 м. По-третє, за літературними 

джерелами [19], фондовими матеріалами та результатами лабораторних 

досліджень встановлювалися значення Сорг та ступеня катагенезу органічної 

речовини. 

Турнейський ярус. 

Після проведених досліджень встановлено, що в розрізі турне на окремих 

площах спостерігаються глинисті пачки товщиною від 30 м до 50 м 

(Зачепилівська, Боярська, Солонцівська, Північно-Минівська площі та окремі 

свердловини на Новомиколаївській площі). У літологічному відношенні вони 

представлені морськими аргілітами темно-сірими до чорних, вуглисто-

гідрослюдистими. Середній вміст Сорг у даних породах коливається у межах 2,5 

- 3,5%, ступінь катагенетичної перетвореності органічної речовини знаходиться 

на стадії від МК2 до МК3 (R0 – 0,8-1,15), а глибина залягання коливається в 

межах від 1700 м (Зачепилівська площа) до 3100 м (Боярська площа). Тобто 

дані утворення відповідають основним критеріям. Проте такі глинисті пачки не 

мають широкого поширення по латералі, у сусідніх свердловинах вони можуть 

бути відсутні. Тому автор вважає турнейські відклади слабоперспективними на 

пошуки сланцевого газу. 

Причому автор хоче наголосити, що при встановленні ступеня катагенезу 

нижньокам’яновугільних порід, окрім традиційних методів визначення 

(відбивна здатність вітриніту, на установці «Rock-Evall»), були використані 

результати палінологічний досліджень, в яких автор приймав безпосередню 

участь [11-14].  

Візейський ярус. 

У візейському ярусі встановлено декілька рівнів поширення глинистих 

пачок потрібної товщини – відклади ХIV, ХІІа, ХІІ та ХІ МФГ.  

У ХIV МФГ перспективні пачки приурочені до ПГ В-27 та В-26. 

Просторово вони зосереджені в межах Руденківсько-Новомиколаївської 

ділянки. У літологічному відношенні вони представлені аргілітами темно-

сірими, в нижній частині переважно каолінітовими, в верхній гідрослюдистими, 
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з великою домішкою вугільного пилу, з вуглефікованими рослинними 

рештками, ділянками збагачені алевритом кварцу до переходу в глинисті 

алевроліти. Вміст Сорг у них змінюється від 2,6 % до 3,4%, ступінь 

катагенетичної перетвореності органічної речовини знаходиться на стадії від 

МК2 до МК4 (R0 – 0,8-1,55). Товщина перспективних глинистих пачок в 

середньому складає 40-60 м.   

Як і у випадку з турнейськими, нижньовізейські глинисті пачки не мають 

широкого поширення по латералі, а у сусідніх свердловинах можуть бути 

взагалі відсутні. Тому автор вважає відклади ХIV МФГ слабоперспективними 

на пошуки сланцевого газу. 

ХІІа МФГ потрібно поділяти на два рівні.  

Перший з них приурочений до низів горизонту (ПГ В-23) і представляє 

собою так звані «рудівські шари». У осьовій та приосьовій зонах вони 

представляють собою пачку недиференційованих кременисто-глинисто-

карбонатних, іноді бітумінозних доманікоїдних порід з високим вмістом 

органічної речовини (Сорг до 12 %) та з підвищеною природною 

радіоактивністю. У південній прибортовій зоні відбувається диференціація цих 

утворень і, зазвичай, вони представлені перешаруванням глинистих і 

кременисто-карбонатних прошарків, проте підвищені значення Сорг та 

природної радіоактивності залишаються. Ступінь катагенетичної 

перетвореності органічної речовини знаходиться на стадії від МК2 до МК3 (R0 – 

0,8-1,15). На думку автора, у південній прибортовій зоні, там де товщина ПГ В-

23 перевищує 30 м, а глибина залягання менше 4500 м, він перспективний на 

пошуки сланцевого газу.  

Яскравим прикладом перспективності «рудівських шарів» у південній 

прибортовій зоні є розріз св. № 403 Багатойської (Рис.   5.13).  

Другий рівень – верхня та середня частини ХІІа МФГ (ПГ В-22 та В-21). 

Зразу хочу наголосити, що на схід від Кременівської площі у південній 

прибортовій  зоні  ці  відклади  відсутні, внаслідок передалексинської перерви в  
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Рисунок 5.13 – Геолого-геофізичний планшет св. № 403-Багатойська 

(«рудівські шари»). 

 

осадконакопиченні. Тому перспективні глинисті пачки приурочені до 

центральної та західної частин. У літологічному відношенні вони представлені 

переважно аргілітами з незначними прошарками алевролітів. Аргіліти темно-

сірі до чорних, тонкодисперсні, листуваті, міцні. Вміст Сорг у цих відкладах 

змінюється від 1,2 % до 2,8%. Ступінь катагенетичного перетворення 

органічної речовини знаходиться на стадії від МК2 до МК3  

(R0 – 0,8-1,15). Перспективні пачки мають товщину від 40 м до 100 м та 

глибину залягання від 3000 м до 4500 м. 

Типовим прикладом перспективності відкладів ХІІа МФГ у південній 

прибортовій зоні є розріз св. № 385 Окопівської, у якому спостерігається дві 

перспективні пачки (Рис. 5.14). Вони представлені переважно аргілітами з 

прошарками алевролітів. Аргіліти темно-сірі, алевритисті, іноді до переходу в 

алевроліти, слюдисті, щільні, з обвугленими рослинними рештками.  

Відклади ХІІ-ХІ МФГ мають однаковий ареал розповсюдження та дуже 
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близький літологічний склад, тому вони будуть розглядатися сумісно. У 

південній прибортовій зоні вони мають повсюдне поширення. Проте значна 

кількість глинистих прошарків не відповідає критеріям перспективності – не 

вистачає термальної зрілості порід. Тому перспективні пачки територіально 

приурочені до північної частини південної прибортової зони до глибини       

4500 м, що межує з  приосьової. 

Літологічно перспективні глинисті пачки представлені переважно 

аргілітами темно-сірими до чорних, гідрослюдистими, горизонтально-

шаруватими, в різній мірі алевритистми, частково піритизованими. Вміст Сорг у 

цих відкладах змінюється від 1,1 % до 2,6 %, ступінь катагенетичного 

перетворення ОР знаходиться на стадії від МК2 до МК3 (R0 – 0,8-1,0). Товщина 

перспективних пачок, зазвичай, не перевищує 40-50 м, а глибина їх залягання 

коливається в межах від 3000 м до 4500 м. 

Автором встановлено, що глинисті пачки, виділені в розрізі верхнього візе, 

відповідають геологічним критеріям. Для катагенетичної перетвореності ОР 

верхньовізейського під’ярусу автором вперше побудована карта катагенезу ОР 

верхньовізейських відкладів ДДЗ за палінологічними даними (Рис. 5.15).  

В результаті проведених досліджень, у верхньовізейських відкладах південної 

прибортової зони (на карті загальна товщина перспективних пачок ХІІа, ХІІ та 

ХІ МФГ) визначена зона поширення глинистих товщ, які можуть бути 

перспективними на пошуки сланцевого газу, яка отримала назву Охиньківсько-

Затишнянська (Рис. 5.16).  

Серпуховський ярус. 

У південній прибортовій зоні ДДЗ глинисті пачки, які відповідають 

визначеним критеріям, спостерігаються як у нижньосерпуховському під’ярусі, 

так і у верхньосерпуховському. Проте перспективність відкладів 

ранньосерпуховського віку вище, ніж пізньосерпуховського. 

Утворення верхньосерпуховського під’ярусу (ПГ С-9 – С-1), зазвичай, тут 

представлені теригенними різновидами. У літологічному відношенні – це 

чергування пісковиків, алевролітів, аргілітів і вапняків. Переважна більшість 
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Рисунок 5.14 – Геолого-геофізичний планшет св. № 385-Окопівська            

(ХІІа мікрофауністичний горизонт, ПГ В-21-В-23) [36].  
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Рисунок 5.15 – карта катагенезу органічної речовини верхньовізейських відкладів Дніпровсько-Донецької западини (за палінологічними даними) [14] 



 216 

прошарків аргілітів має товщину 10-20 м і лише на ділянці Перещепино-

Багатойка іноді досягає 50 м. Проте глинисті пачки пізньосерпуховського віку, 

як і у випадку з турнейськими та нижньовізейськими утвореннями, не мають 

широкого поширення по латералі, а у сусідніх свердловинах можуть бути 

взагалі відсутні. Тому автор вважає, що верхньосерпуховські відклади не є 

найбільш перспективними на пошуки сланцевого газу. 

Нижньосерпуховський під’ярус літологічно складений переважно 

глинистими різновидами з прошарками алевролітів, пісковиків, кам’яного 

вугілля та вапняків. Тут у розрізі виділяються пачки аргілітів товщиною від 30-

40 м до 60-70 м і навіть до 100-120 м. Аргіліти темно-сірі, каолініт-

гідрослюдисті, алевритисті, з багаточисельними вуглефікованими рослинними 

рештками. Вміст Сорг у них коливається від 1,2 % до 2,75 %, ступінь 

катагенетичної перетвореності органічної речовини знаходиться на стадії від 

МК2 до МК3 (R0 – 0,8-1,0), а глибина їх залягання змінюється від 2800 м до 4500 

м.  

Зважаючи на основні геологічні критерії в південній прибортовій зоні та 

приосьовій, що межує з останньою, автором виділяється Горобцівсько-

Близнюківська перспективна ділянка, яка на півночі обмежується глибиною 

залягання перспективних пачок, а на півдні величиною мінімального ступеня 

катагенезу МК2 (R0 ≥ 0.8) (Рис. 5.17). 

Типовим прикладом поширення перспективних глинистих пачок у даній 

перспективній зоні є розріз св. № 12-Горобцівська (інт. 2800-3200 м) (Рис. 5.18). 

Тут виділяється 2 глинисті товщі (інт. 2830-2890 м, 2950-3050 м,) товщиною   

60 м та 100 м відповідно. Літологічно вони представлені переважно аргілітами з 

незначними прошарками алевролітів, а іноді кам’яного вугілля. Аргіліти від  

темно-сірих до чорних, гідрослюдисті, алевритисті, з великою кількістю 

вуглефікованих рослинних решток. Порода середньої міцності, щільна.  

Аналогічні глинисті пачки зустрічаються у розрізі нижньосерпуховського 

під’ярусу на Мачуській, Вільшанській, Дорошівській, Орчиківській, 

Осипівській, Можарівській, Багатойській, Близнюківській та ін. площах. 
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Рисунок 5.16 – карта розміщення перспективних на пошуки сланцевого газу ділянок у верхньовізейських відкладах південної прибортової зони ДДЗ 
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Рисунок 5.17 – карта розміщення перспективних на пошуки сланцевого газу ділянок у нижньосерпуховських відкладах південної прибортової зони ДДЗ 
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Рисунок 5.18 – Геолого-геофізичний планшет св. № 12-Горобцівська             

(серпуховський ярус) [36]. 
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Висновки до розділу 5 

За результатами літолого-стратиграфічних, фаціальних, структурно- 

тектонічних досліджень у південній прибортовій зоні ДДЗ автором виділено 

перспективні зони та ділянки для пошуків покладів ВВ. В межах північно-

західної частини перспективи пов’язуються з нижньовізейськими переважно 

карбонатними відкладами приосьової зони ДДЗ, що прилягає до південної 

прибортової - Озерянсько-Кибинцівська зона. Ще однією перспективною 

ділянкою на даній території є Хортицько-Мехедівська, де окрім карбонатного 

комплексу нижньовізейського під’ярусу, перспективи пов’язуються з піщаними 

«вузловими» тілами в пастках літолого-стратиграфічного типу в теригенній 

частині розрізу верхньовізейського під’ярусу (ПГ В-19-В-22). У центральному 

сегменті південної прибортової зони однією з найбільш перспективних є 

Тищенківсько-Горобцівська ділянка, на якій перспективними можуть бути 

турнейські та нижньовізейські карбонатні відклади, товщина яких зростає від 

борта в бік занурення, а також прошарки пісковиків ХІІа МФГ, які з’являються 

від Шкурупіївської площі в бік занурення западини. На сході південної 

прибортової зони перспективною є Перещепинсько-Затишнянська ділянка, в 

межах якої встановлена значна кількість органогенних споруд турнейсько- 

ранньовізейського віку (біогерми, біостроми, банки), що можуть вміщувати 

поклади ВВ. 

Також автор провів дослідження на предмет пошуку у південній 

прибортовій зоні ДДЗ сланцевого газу. Територія була оцінена згідно взятих з 

літературних джерел геологічних критеріїв перспективності. Причому автор 

хоче наголосити, що при встановленні ступеня катагенезу 

нижньокам’яновугільних порід (один з головних критеріїв), окрім традиційних 

методів визначення (відбивна здатність вітриніту, на установці «Rock-Evall»), 

були використані результати палінологічний досліджень, в яких автор приймав 

безпосередню участь. 

Після проведених досліджень встановлено, що турнейські, нижньовізейські 

та верхньосерпуховські відклади є не дуже перспективними на пошуки 
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сланцевого газу (глинисті пачки присутні у розрізі, проте або їх товщина не 

досягає мінімально потрібної, або їх поширення по латералі має мозаїчний 

характер).  

Верхньовізейські відклади, на думку автора є найбільш перспективними на 

пошуки сланцевого газу. В межах південної прибортової зони виділяється 

Охиньківсько-Затишнянська перспективна зона, яка задовольняє всім 

геологічним критеріям. 

Зважаючи на основні геологічні критерії, у відкладах нижнього серпухова в 

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

виділяється Горобцівсько-Близнюківська перспективна ділянка, яка на півночі 

обмежується глибиною залягання перспективних пачок, а на півдні величиною 

мінімального ступеня катагенезу МК2 (R0 ≥ 0.8).  
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ВИСНОВКИ 

Аналіз великої кількості опублікованих та геолого-геофізичних 

матеріалів по ДДЗ в цілому, та нижньому карбону південної прибортової зони 

ДДЗ зокрема, вказує на те, що найефективнішими напрямами 

геологорозвідувальних робіт на нафту і газ на сучасному етапі вивчення є 

великі глибини, неструктурні пастки та нетрадиційні вуглеводні. Дослідження у 

всіх цих напрямах базуються на детальному стратиграфічному розчленуванні та 

уточненій стратиграфічній кореляції розрізів свердловин, вивченні первинного 

літологічного складу та епігенетичних постседиментаційних перетворень, 

визначенні віку та генезису розкритих порід. 

Значна частина покладів ВВ пов’язана з карбонатними колекторами, 

уточнення стратиграфічного положення, латерального поширення, віку та 

генезису яких важливе при прогнозуванні нафтогазоносності. До цього часу 

остаточно не вирішене питання діахронності «карбонатної плити», існують 

суттєві розбіжності в індексації і кореляції ПГ різними організаціями. Все це 

свідчить про необхідність подальшого детального вивчення геологічної будови 

південної прибортової зони ДДЗ - однієї з найперспективніших частин 

Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної області, де переважно в 

нижньокам’яновугільних відкладах зосереджена значна частина ще не 

відкритих покладів ВВ. 

При проведенні досліджень автором використовувались літературні 

джерела, фондові матеріали, а також масив інформації зібраний особисто 

тематичні, лабораторні та аналітичні дослідження).  

При цьому застосовувалися наступні методи: літостратиграфічний, 

біостратиграфічний (палеонтологічний, палінологічний), мінералого-

петрографічний, літолого-фаціальний, структурно-тектонічний, геофізичний та 

рентгено-структурний.  

Причому, палінологічними дослідженнями визначався не тільки 

геологічний вік порід, а й ступінь катагенетичного перетворення органічної 

речовини порід, в яких автор приймав безпосередню участь. Ці дані вперше 
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були використані при оцінці перспектив пошуків сланцевого газу у відкладах 

нижнього карбону. 

Південна прибортова зона Дніпровсько-Донецької западини складена 

потужною товщею осадових порід від середньодевонських до четвертинних 

включно, яка з крупною стратиграфічною та кутовою незгідністю залягає на 

складчастому докембрійському фундаменті. 

Згідно уточненої автором стратиграфічної схеми, було проведено 

детальне літолого-стратиграфічне розчленування турнейських, візейських та 

серпуховських відкладів на продуктивні горизонти (приблизно 320 розрізів 

свердловин) з пошаровою кореляцією та індексацією, що дозволило створити 

надійний стратиграфічний каркас. 

На основі проведених літолого-стратиграфічних досліджень автором 

підтверджені та встановлені нові перериви в осадконакопиченні в розрізі 

нижнього карбону південної прибортової зони ДДЗ важливі для формування 

локальних потенційно нафтогазоносних структур. До перших відносяться 

регіональні перериви 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 МФГ (випадають з розрізу ПГ В-

22, В-21, В-20, а іноді навіть В-19), між нижньосерпуховським і 

верхньосерпуховським 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 відносяться локальні перерви: між ХІІ та ХІ 

МФГ, внаслідок цієї перерви випадає з розрізу ПГ В-17в (Гупалівсько-

Кременівська ділянка); всередині ХІ МФГ, внаслідок якої випадає ПГ В-16в 

(Сагайдацька, Великобагачанська). 

Автором вперше були виділені типові розрізи для продуктивних 

горизонтів в турнейсько-нижньовізейських відкладах (в карбонатних морських 

фаціях), їм дана детальна літолого-петрографічна, палеонтологічна та 

промислово-геофізична характеристики. 
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На основі детального вивчення кернового матеріалу, результатів 

палеонтологічних, мінералого-петрографічних і літологічних досліджень з 

широким використанням промислово-геофізичних даних встановлено та 

прослідковано зміни літології і товщини продуктивних горизонтів нижнього 

карбону, з’ясовано особливості їх латерального поширення, уточнено їх 

фаціальні характеристики. 

Згідно тектонічного районування південна прибортова зона ДДЗ 

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

виділено 5 структурних  поверхів: середньодевонський платформений 

дорифтовий, піздньодевонський рифтовий, кам’яновугільно-ранньопермський 

синеклізно-міогеосинклінальний, мезозойський синеклізно-платформений та 

кайнозойський платформено-синеклізний, відповідають 5 етапам 

геотектонічного розвитку. Вони залягають на породах докембрійського 

фундаменту, який виділяється як шостий – досередньодевонський 

платформений етап геотектонічного розвитку. 

Особлива увага автора була приділена центральній та східній частинам 

південної прибортової зони (Решетняківсько-Затишнянська ділянка), яка на 

його думку є найбільш перспективною на пошуки ВВ. Завдяки побудові низки 

структурних карт масштабу 1:100 000 вдалося деталізувати геологічну будову 

даної ділянки, реконструювати історію розвитку структур в її межах. 

Слід зазначити, що на сучасну будову Решетняківсько_Затишнянської 

ділянки впливали різноманітні тектонічні процеси. По-перше, це висока 

рухливість блоків фундаменту, наслідками якої є утворення тут 

Нехворощанського внутрішньограбенного виступу, а також досить щільної 

мережі диз’юнктивних порушень, в основному, північно-західного 

простягання. Подруге, це соляна тектоніка, активні прояви якої відбувалися 

саме завдяки рухам блоків фундаменту. 

Характерної особливістю ділянки є те, що за морфологією всіх 

представлених поверхонь вона є моноклінальним схилом западини у бік осьової 

зони, який ускладнюється великою кількістю додатних структурних форм. 
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Від’ємних структур тут мало, всі вони невеликі за розмірами та розташовані 

біля соляних діапірів і за своєю суттю є типовими компенсаційними мульдами 

(Кунцівська та Південно-Новогригорівська). Додатних структур значно більше. 

Характерною особливістю даної ділянки є те, що більшість локальних додатних 

структур IV порядку групуються у структури ІІІ порядку (вали і пасма) і 

зосереджені, в основному, біля крайового порушення у вигляді видовжених 

Голубівсько-Іллічівського, Новоселівсько-Пролетарського, Чапаївсько-

Кременівського та Потичансько-Зачепилівського пасм. 

Автор вважає, що розвиток багатьох структур в межах району досліджень 

відбувався по-різному. На це вказує по-перше, зникнення в межах окремих 

ділянок нижньовізейських або турнейських відкладів. По-друге, в деяких 

випадках спостерігається літологічне заміщення карбонатних порід 

теригенними і навпаки. По-третє, коливання товщин відкладів як 

нижньовізейського під’ярусу, так і турнейського ярусу нижнього карбону – 

різкого збільшення товщин, в тому числі появі у розрізі подвійної 

нижньовізейської карбонатної ”плити”, або їх зменшення. Скоріш за все, 

останнє свідчить про наявність тут похованого виступу фундаменту або 

соляного валу.  

Значна тектонічна активність території досліджень обумовила розвиток у 

її межах пасток як антиклінального, так і літолого-стратиграфічного, 

тектонічного та комбінованого типів у широкому стратиграфічному діапазоні. 

Незважаючи на достатньо значну ступінь геологічної вивченості ця територія 

залишається високоперспективною для пошуку нових скупчень ВВ як на нових, 

так і перегляду геолого-геофізичних матеріалів в межах розбурених ділянок. 

За результатами літолого-стратиграфічних, фаціальних, структурно- 

тектонічних досліджень у південній прибортовій зоні ДДЗ автором виділено 

перспективні зони та ділянки для пошуків покладів ВВ. В межах північно-

західної частини перспективи пов’язуються з нижньовізейськими переважно 

карбонатними відкладами приосьової зони ДДЗ, що прилягає до південної 

прибортової - Озерянсько-Кибинцівська зона. Ще однією перспективною 
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ділянкою на даній території є Хортицько-Мехедівська, де окрім карбонатного 

комплексу нижньовізейського під’ярусу, перспективи пов’язуються з піщаними 

«вузловими» тілами в пастках літолого-стратиграфічного типу в теригенній 

частині розрізу верхньовізейського під’ярусу (ПГ В-19-В-22). У центральному 

сегменті південної прибортової зони однією з найбільш перспективних є 

Тищенківсько-Горобцівська ділянка, на якій перспективними можуть бути 

турнейські та нижньовізейські карбонатні відклади, товщина яких зростає від 

борта в бік занурення, а також прошарки пісковиків ХІІа МФГ, які з’являються 

від Шкурупіївської площі в бік занурення западини. На сході південної 

прибортової зони перспективною є Перещепинсько-Затишнянська ділянка, в 

межах якої встановлена значна кількість органогенних споруд турнейсько-

ранньовізейського віку (біогерми, біостроми, банки), що можуть вміщувати 

поклади ВВ. 

Також автор провів дослідження на предмет пошуку у південній 

прибортовій зоні ДДЗ сланцевого газу. Територія була оцінена згідно взятих з 

літературних джерел геологічних критеріїв перспективності. Причому автор 

хоче наголосити, що при встановленні ступеня катагенезу 

нижньокам’яновугільних порід (один з головних критеріїв), окрім традиційних 

методів визначення (відбивна здатність вітриніту, на установці «Rock-Evall»), 

були використані результати палінологічний досліджень, в яких автор приймав 

безпосередню участь. 

Після проведених досліджень встановлено, що турнейські, нижньовізейські 

та верхньосерпуховські відклади є не дуже перспективними на пошуки 

сланцевого газу (глинисті пачки присутні у розрізі, проте або їх товщина не 

досягає мінімально потрібної, або їх поширення по латералі має мозаїчний 

характер).  

Верхньовізейські відклади, на думку автора є найбільш перспективними на 

пошуки сланцевого газу. В межах південної прибортової зони виділяється 

Охиньківсько-Затишнянська перспективна зона, яка задовольняє всім 

геологічним критеріям. 
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Зважаючи на основні геологічні критерії, у відкладах нижнього серпухова в 

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

виділяється Горобцівсько-Близнюківська перспективна ділянка, яка на півночі 

обмежується глибиною залягання перспективних пачок, а на півдні величиною 

мінімального ступеня катагенезу МК2 (R0 ≥ 0.8).  

 

 

 


