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АНОТАЦІЯ 

 Несіна Н.І. Реконструкція умов формуванння локальних геологічних тіл в 

карбоні Доно-Дніпровського прогину за результатами сейсмофаціального 

аналізу (у зв’язку з нафтогазоносністю).  Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за 

спеціальністю 04.00.01 «Загальна та регіональна геологія» (103  Науки про 

Землю).  Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка», Київ, 2019. 

 

 В дисертації описано результати сейсмофаціального аналізу, вперше 

проведеного автором в Центральній частині Північного борту Дніпровсько-

Донецької западини (ДДЗ), на Північних окраїнах Донбасу,  в центральній 

частині південної прибортової зони, південно-східній частини приосьової зони 

ДДЗ,  наведено детальний опис геологічної будови  регіонів дослідження по 

відкладах карбону, фаціальних обстановок і умов формування локальних 

геологічних тіл, описано методику і критерії їх виділення, здійснено загальний 

прогноз. 

 Точне картування літологічних і комбінованих пасток, фаціальна 

діагностика акумулятивних об'єктів різноманітного генезису в ідеалі потребує 

залучення геологічних досліджень (вивчення стратиграфії та літології), 

комплексу каротажних даних і сейсморозвідки, що дозволяє простежувати 

акумулятивні об'єкти в просторі, аналізувати їх форму, конфігурацію, розміри.  

 Суттєвим є встановлення палеогеоморфологічної моделі формування 

локальних геологічних тіл. Для об’єктів алювіального, прибережно-морського 

та мілководно-морського генезису це – аналіз тектонічної будови території, 

товщини відкладів, кліматичних умов, напрямку потоку тощо. 

 В умовах відсутності або дефіциту прямих літолого-фаціальних даних, 

застосовуються непрямі літолого-фаціальні ознаки.  
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В сейсморозвідці при геологічній інтерпретації амплітудних аномалій та 

інших параметрів сейсмічного поля є можливість аналізувати конфігурацію, 

розташування в просторі тих чи інших прогнозних акумулятивних об'єктів, 

робити припущення і висновки щодо їх генезису та зв’язку з ними потенційних 

пасток вуглеводнів.  

Крім того, вивчення сейсмічного розрізу дає можливість досить точно 

характеризувати палеогеоморфологічну обстановку і тектонічну будову 

території дослідження в різні періоди її геологічної історії.  

Таке картування різноманітних локальних акумулятивних об’єктів, 

пов’язаних з руслами, косами, барами та іншими акумулятивними формами, 

паралельно з вивченням фаціальних відмінностей розрізу, дає можливість 

здійснювати перехід від прогнозування геологічного розрізу до прогнозування 

фаціального розрізу. 

Сучасний стан розвитку сейсмостратиграфічних досліджень дозволяє 

досить чітко розпізнавати сейсмічні образи пасток різних типів, зокрема 

літологічних та структурно-літологічних, при їх картуванні. Літологічні і 

структурно-літологічні пастки мілководно-морських і озерно-алювіальних 

відкладів в плані мають складні обриси, невелику товщину, залягають в 

тонкошаруватих частинах розрізу, де контраст акустичних жорсткостей в зонах 

розвитку колекторів і зонах глинизації незначний. Це все, разом з невеликою 

роздільною здатністю сейсморозвідки, при використанні традиційних методів 

інтерпретації, утруднює точне картування зон поширення літологічних пасток, 

у тому числі алювіальних тіл. 

Сейсмофація і сейсмокомплекс є найважливішими поняттями 

сейсмостратиграфії, мета якої  вивчення стратиграфії і осадових фацій 

шляхом інтерпретації даних сейсморозвідки. Основні принципи 

сейсмостратиграфії були викладені Р. Шериффом та ін. під редакцією Ч. 

Пейтона. Сейсмічна стратиграфія орієнтується на виділення основних формацій 

і фацій, дослідженні їх внутрішньої структури за допомогою аналізу зміни 

характеру хвилього поля. Для цього в сейсмічному полі виділяються і 
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корелюються сейсмічні комплекси (КС), встановлюється вік їх формування, 

визначаються і аналізуються сейсмофації, ритми  коливання рівня моря, при 

яких створюються певні фаціальні умови.  

Вважається, що КС  це осадовий комплекс, який виділяється на 

сейсмічному розрізі у вигляді послідовності генетично пов'язаних пластів, які 

згідно залягають. Покрівля і підошва комплексу обмежені поверхнями 

незгідності [62]. КС прийнятий за основу сейсмостратиграфічної одиниці в 

ДДЗ. Згідно стратиграфічній шкалі, йому може відповідати відділ, ярус, 

під'ярус. 

В межах КС виділяють сейсмофації -  групи сейсмічних відбиттів, які 

мають схожі параметри, такі, як конфігурація, пов'язана з характером 

нашарування, неперервність, яка відповідає неперервності шарів, амплітуда, 

яка характеризує співвідношення щільності порід і швидкості сейсмічних 

хвиль, частота, що залежить від товщини пластів тощо.  Таким чином, 

сейсмічна фація являє собою тривимірну сейсмічну одиницю, яку можна 

закартувати і встановити на основі конфігурації, амплітуди, частоти сейсмічних 

відбиттів і пластової швидкості та ототожнити з геологічною фацією за рядом 

ознак. 

В результаті застосування сейсмофаціального аналізу в центральній 

частині Північного борту ДДЗ на розрізах і погоризонтних зрізах сейсмічного 

куба закартовано амплітудні аномалії горизонтів М-1 і М-2, ототожнені з 

прогнозними палеоруслами, і прогнозне піщане тіло барового походження 

горизонту М-4 у московських відкладах середнього карбону. 

Прогнозоване палеорусло горизонту М-1 має дуже звивисту форму і 

обширні петлі меандр. В сейсмічному кубі інтервал, в якому воно виявлене на 

погоризонтних  зрізах,  становить  близько  45  мс,  що  свідчить  про  тривалий 

період існування прогнозного палеопотоку. При зберіганні форми палеорусла в 

межах інтервалу змінюються значення амплітуд сейсмічного сигналу, що може 

бути пов'язано зі зміною літології. Загальна довжина русла в середньому - не 

менше 15 км, напрямок його течії - південно-західний, в бік западини. 
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Прогнозне палеорусло горизонту М-2 має менш звивисту форму 

гілчастого потоку. В сейсмічному кубі аномалія слідкується на погоризонтних 

зрізах в інтервалі близько 60 мс, що відчить про тривалий період існування 

прогнозного палеопотоку. При зберіганні форми в межах інтервалу, 

змінюються значення сейсмічних амплітуд та інтенсивність аномалії, що, 

вірогідно, пов'язано з літологічною мінливістю, як і у випадку з горизонтом М-

1. Загальна довжина прогнозованого палеорусла в середньому складає 10 км, 

направлене воно на південний захід, в бік западини. Ймовірно, ці прогнозні 

палеорусла відображають етапи розвитку єдиної палеоріки, яка існувала в 

континентальних умовах протягом тривалого часу. 

Прогнозне піщане тіло барового походження було зафіксовано на 

погоризонтних зрізах і карті сейсмофацій в інтервалі горизонту М-4. Воно має 

округлу форму і відображає етап мікротрансгресії в цьому регіоні. Цей 

прогнозний об'єкт умовно можна вважати піщаним баром (островом) 

регресивного типу, який зберігся від розмиву і перевідкладення. 

За результатами сейсмофаціального аналізу, здійсненого на Суходільській 

площі (Будьонівська, Надєждинська і Пархоменська структури) піднасувної 

зони Північнодонецького насуву отримано детальну карту сейсмофацій, на якій 

чітко вирізняються області, які відповідають прогнозному рифогенному масиву 

та зарифовій лагуні, а також сейсмофаціям, які характеризують фаціальні зони 

морської авандельтової та більш глибоководної формацій. За структурними 

побудовами, виконаними автором, зроблено висновок, що рифовий масив був 

сформований на піднятих тектонічних блоках, утворених незгідними скидами. 

Саме цим і обумовлений його вигин в південному напрямку, що спростовує 

раннє припущення про зв'язок цього вигину з дельтовою спорудою в цоколі 

рифового масиву. 

Узагальнення отриманих результатів дозволило побудувати доповнену і 

деталізовану схему поширення пізньосерпуховських біогермів і зарифових 

лагун на північних окраїнах Донбасу та в південно-східній частині Північного 

борту ДДЗ з літологічною характеристикою міжрифових зон. 
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В склепіневій частині Ливенської брахіантиклінальної  складки, 

розташованої в центральній частині південної прибортової зони ДДЗ, у 

відкладах нижньовізейського під'ярусу закартовано Ливенський карбонатний 

масив, складений біоморфно-детритусовими вапняками. Для проведення 

сейсмофаціального аналізу була застосована процедура об'ємної класифікації і 

отримано куб сейсмофацій. В результаті отримано умовний контур поширення 

карбонатного масиву.  

Результати сейсмофаціального аналізу, проведеного на Ливенській площі, 

дозволили автору класифікувати Ливенський карбонатний масив, як 

внутрішньо шельфовий, та доповнити деякі схеми розташування карбонатних 

масивів південної прибортової зони ДДЗ. 

За результатами сейсмофаціального аналізу, застосованого автором в 

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

товщі середнього і верхнього карбону, вперше виявлено ділянки поширення 

прогнозних палеорусел. Прогнозування було здійснено для відкладів, 

розташованих на схилах антиклінальної складки, сформованої внаслідок росту 

солянокупольної структури (Краснопавлівський шток). Аналіз розрахованих 

автором карт сейсмофацій, вертикальних перетинів та погоризонтних зрізів 

сейсмічного куба з амплітудними аномаліями, що відповідають палеоруслам, 

дозволяють зробити висновок, що вони формувались в мінливих умовах 

осадконакопичення, пов'язаних як з регіональними чи глобальними 

коливаннями рівня моря, так і локальними тектонічними рухами, 

обумовленими формуванням солянокупольної структури.  

Ключові слова: карбон,  сейсмофаціальний аналіз,  палеорусло, 

карбонатний масив, Дніпровсько-Донецька западина, вуглеводні,  

погоризонтний зріз.  

 

ABSTRACT 

 Nesina N. The reconstruction of formation conditions of local geological 

bodies in the Carboniferous of the Don-Dnieper Downwarp according to the results 
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of seismic facies analysis (connected with petroleum potential) – Published as a 

manuscript. 

Thesis for the Candidate of the Geological Sciences degree in specialty 04.00.01 

«General and Regional Geology» (103 - Earth Sciences). - Educational and Scientific 

Institute «Institute of Geology Taras Shevchenko National University of Kyiv», 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

 

The results of seismic-facies analysis application in the Central Part of the North 

Board of the Dnieper-Donets Basin (DDB), in the North-Donetsk Fault zone, in the 

Central Part of the Dnieper-Donets Basin Southern Near-Edge Zone, in the South-

East part of the DDB, and the detailed description of the geological and facial 

conditions of local geologic objects formation in the Carboniferous are presented in 

the thesis.  

The exact mapping of lithological and combine traps, facial diagnostic of local 

accumulative objects of different genesis, require the usage of geological research 

(stratigraphic and lithological study), complex of logging and seismic data, that 

enables to trace the extension of the accumulative objects, to analyze their shapes and 

proportions.  

It is important to determine the paleo-geomorphological model of the local 

accumulative objects formation. It means the study of the tectonic structure of the 

area, the channel slope, the thickness of sediments, the water flow dimension, the sea 

basin depth, the climate conditions, and the analysis of the geologic processes in the 

sedimentation conditions.  

When essential direct lithofacies information is absent or insufficient, the 

indirect lithology-facial characteristic is used.  

The majority of lithological objects were discovered during the investigation of 

anticline structural deposits. 

The process of geological interpretation of seismic images and attributes enables 

the analysis of the configuration, spacing of the accumulative objects location, as 
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well as making conclusions about their genesis and forecast of potential 

hydrocarbon traps locations.  

Besides that, the seismic sections study allows accurate characteristics of 

paleogeomorphological and tectonic conditions of the investigated area to be learned 

during the different periods of its geological history. 

Such mapping of the different local accumulative objects, for example, channels, 

bars, carbonate massifs and other accumulative forms, in combination with the study 

of facial differences of the geological sections, allows the transformation of 

geological section prognosis to facial prognosis. 

Modern stage development of the seismic-stratigraphic research enables the 

definite recognition of different types of seismic images of prognostic hydrocarbon 

traps, especially lithological and structural-lithological. Lithological and structural-

lithological traps in the sea-shallow and alluvial sediments have complicated contours 

on the maps and are thin. They are located in thin-bed parts of the geological section, 

where the contrast of acoustic rigidity between collectors and shale is not large. 

Besides, the low resolution of seismic prospecting restricts the possibilities of 

traditional interpretation methods to map the lithological traps zones, alluvial bodies 

of channel genesis and other local accumulative objects. 

Seismic facies and seismic complex are the most important concepts of seismic 

stratigraphy. The goal of seismic srtatigraphy is the study of stratigraphy and 

sedimentary facies by seismic data interpretation.   

The main principles of seismic stratigraphy were determined by Ch. Payton. 

Seismic stratigraphy is based on the main formations and facies determination and 

study of their internal structure by the means of seismic reflections analysis. For this 

purpose seismic complexes are determined and correlated on seismic cube vertical 

sections. 

It is considered that seismic complexes are the sedimentary complexes, reflected 

and determined on seismic cube vertical sections. Seismic complex is the main 

seismic-stratigraphic unit in the Dnieper-Donets Basin. 
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Seismic facies are the seismic units, composed of groups of reflections, whose 

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

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

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

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

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

lithofacies interpreted from well logs, cores, and cuttings. 

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

field of the Central Part of the North Board of the Dnieper-Donets Basin, expected 

local accumulative objects were outlined.  

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

(horizon slices) were used.  These slices characterize the amplitude variations within 

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

approach indirectly increases resolution of  seismic  prospecting  and  allows  the  

usage of changing of seismic records field as lithological variations that are reflected 

in changes of acoustic hardness and amplitude anomalies appearing. Logical analysis 

of the horizon slices permits the mapping of amplitude anomalies, connected with the 

lithology changes. It gives the possibility to analyze and trace their extension within 

the interval of geological interest. 

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

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

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

joint river system. Prognostic objects are characterized on the seismic underground 

by meandering, longitudinal in single direction areas, by curvatures of the seismic 

axes on the vertical sections of the seismic cube, which can be described as the 

expected paleo-channels  hollow in  the underlying rocks.  

Another expected local sand object was also reflected as the amplitude 

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

of the Middle Carboniferous. This object can be considered as the sand island formed 

at the regressive stage of marine sedimentation. 
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Based on the data of seismic-facies analysis, carried out in the Sukhodilska 

area (Budyonivska, Nadejdinska, and Parkhomenska fields) of the North-Donetsk 

Fault zone, an enhanced seismic-facies map was created. It accurately localizes a 

predictable reef structure, lagoon, shallow-water and deep-water facial zones. In this 

area seismic traces classification procedure of seismic-facies analysis was applied. 

The facial zones have different colors that correspond to the colors of different 

classes used in the seismic-facies analysis. On this map, the boundaries of different 

carbonate zones between reefs, paleo-geographic zones and the lagoon anhydrites 

contours are marked out according to the suggestions given in the literature sources.   

Interpretation of the data received and published previously provided identifying 

patterns of biogerms occurrences within the area under research and allowed to create 

an updated map of the Late-Serpukhovian biogerms distribution in the Northern 

Donbas and South-Eastern part of the North Board of the Dnieper-Donets Basin, as 

well as their lithological descriptions. On the map, the boundaries of different 

carbonate zones between reefs, paleo-geographic zones and the lagoon anhydrites 

contours are marked out according to the suggestions given in the literature sources.   

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

Livenska field of the Central Part of the Dnieper-Donets Basin Southern Near-Edge 

Zone. Based on the data of seismic-facies analysis the seismic-facies map was 

calculated and the area of the carbonate massif was outlined. The Livenskiy Lower 

Visean carbonate massif occurs in the central part of the Livenska anticline field. 

According to the bore core well data, the massif consists of biomorphous-detritus 

limestone. Based on the results of seismic-facies analysis and well-log data, vertical 

and horizontal zones were determined. These zones are typical for shelf 

bioconstructions. Seismic-facies analysis results allowed us to add the Livenskiy 

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

this area. 

The results of seismic-facies analysis application in the Livenska field allowed 

for an updated map of Lower Visean reef-carbonate bodies location in the Dnieper-

Donets Basin Southern Near-Edge Zone. 
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Seismic-facies analysis was carried out in the South-East part of the Dnieper-

Donets Basin on the sides of an anticline fold formed during a salt dome being 

created. Predictions were carried out using the procedures of seismic traces 

classification and horizon slices classification.   

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

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

intervals of the Middle and Upper Carboniferous were identified.  It was supposed 

that these paleo-channels were formed under different conditions of sedimentation. 

These conditions were connected with global sea level variations and with local 

tectonic movements caused by salt-dome forming. 

The Keywords: Carboniferous, seismic-facies analysis, paleo-channel, 

carbonate massif, Dnieper-Donets Basin, hydrocarbons, horizon slices. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Поступове зростання частки вуглеводнів (ВВ) 

власного видобутку в енергетичному балансі є запорукою подальшого 

стабільного розвитку України. Тому важливим завданням підприємств 

нафтогазової галузі є розвиток нових перспективних напрямів нарощування 

ресурсної бази нафти і газу. Одним з таких напрямів – є виявлення та 

підготовка до пошукового буріння локальних літологічних тіл та пов’язаних з 

ними неантиклінальних пасток ВВ, що особливо важливо для Дніпровсько-

Донецької западини (ДДЗ) – основного нафтогазоносного регіону нашої країни. 

Переважна більшість традиційних антиклінальних пасток тут розбурена і 

одним з основних резервів подальшого збільшення видобутку нафти і газу є 

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

підкреслити, що їх картування може бути успішним як на недостатньо 

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

Зазначимо, що низка родовищ Доно-Дніпровського прогину (ДДП) - Північного 

борту, Північної і Південної прибортових зон ДДЗ та Північних окраїн Донбасу 

пов’язана саме з літологічними об’єктами.  

Найефективнішим методом, який дозволяє виявляти неструктурні об’єкти, 

є високоточна сейсморозвідка і застосовування сучасних методів обробки та 

інтерпретації сейсмічних даних, включаючи сейсмофаціальний аналіз. 

Залучення додаткових геолого-геофізичних даних для проведення геологічної 

інтерпретації результатів сейсмофаціального аналізу створює надійну основу 

для розміщення пошукових свердловин та відкриття нових покладів ВВ, що і 

визначає актуальність теми досліджень. 

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

Дисертаційна робота виконана під час прикріплення здобувача до кафедри 

геології нафти і газу ННІ «Інститут геології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та участі у виконанні досліджень по 

кафедральній темі «Стратиграфія, літологія, генезис та корисні копалини 

пізньодокембрійсько-фанерозойських осадових формацій України» (№ 
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16КП049-08). В основі дисертаційного дослідження - результати виробничих 

робіт, виконаних ТОВ «Ю.БІ.Сейсмік Юкрейн» і ТОВ «Вікоіл ЛТД» за участю 

автора: "Звіт про виконані сейсморозвідувальні роботи на Ливенській площі за 

технологією 3D" (№ державної реєстрації: У-06-123/1), "Звіт про виконані 

сейсморозвідувальні роботи 3D на Суходільській площі південно-східної 

частини ДДЗ" (№ державної реєстрації: У-11-109/3), "Пошукові 

сейсморозвідувальні дослідження на Мягківській площі" (№ державної 

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

Сахновщинській площі за технологією 3D" (№ державної реєстрації: У-15-

62/1). 

Метою дослідження є реконструкція умов седиментації та виявлення 

закономірностей розміщення локальних геологічних об’єктів в карбоні ДДЗ та 

Північних окраїн Донбасу за результатами сейсмофаціального аналізу в зв’язку 

з перспективами нафтогазоносності. 

Для досягнення цієї мети вирішувалися такі завдання: 

 зібрати і проаналізувати геолого-геофізичні матеріали, вивчити 

геологічну будову, умови седиментації досліджуваних ділянок ДДЗ та 

Північних окраїн Донбасу. 

 створити структурно-тектонічні моделі досліджуваних ділянок, вибрати 

цільові інтервали для проведення сейсмофаціального аналізу; 

 для цільових інтервалів розрахувати погоризонтні зрізи сейсмічних кубів 

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

розрізі), виконати їх детальний послідовний аналіз для виявлення амплітудних 

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

літологічними об'єктами; 

 розрахувати карти і куби сейсмофацій; 

 провести аналіз карт і кубів сейсмофацій з урахуванням результатів ГДС 

та літофаціальних характеристик порід; 

 проаналізувати можливості акумуляції і збереження покладів ВВ в 

прогнозних об’єктах.  
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Об’єкт досліджень. Кам’яновугільні відклади приосьової, південної 

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

Предмет досліджень. Умови формування та закономірності просторового 

розташування локальних геологічних тіл в карбоні Доно-Дніпровського 

прогину.  

Методи дослідження. В роботі застосовано сейсмофаціальний аналіз, який 

базується на комплексній геологічній інтерпретації сейсмічних матеріалів, 

отриманих за результатами сейсморозвідки МСГТ (метод спільної глибинної 

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

Paradigm Geophysical.  

Проведення сейсмофаціального аналізу виконувалось шляхом аналізу 

погоризонтних зрізів, класифікації ділянок трас за їх формою та об'ємної 

класифікації з використаням технології нейронних мереж (NNT) в програмному 

продукті Stratimagic компанії Paradigm Geophysical. Були розраховані набори 

погоризонтних зрізів сейсмічних кубів з подальшим розпізнаванням 

амплітудних аномалій та ототожненням їх з прогнозними локальними 

літологічними тілами, розраховані карти і куби сейсмофацій. Сейсмофації 

ототожнювались з геологічними фаціями. 

Сейсмофаціальний аналіз супроводжувався узагальненням інформації про 

геологічну будову ділянок з використанням даних геофізичних досліджень 

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

літофаціальної характеристики інтервалів дослідження. Виконувались 

палеореконструкції та встановлювались зв’язки з давніми фаціальними 

обстановками.  

Наукова новизна отриманих результатів:  

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

площі (центральна частина Північного борту ДДЗ), Суходільської площі 

(Північні окраїни Донбасу), Ливенського ГКР (центральна частина південної 

прибортової зони ДДЗ). На цих об'єктах та на Сахновщинській площі 
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(південно-східна частина приосьової зони ДДЗ) вперше застосовано 

сейсмофаціальний аналіз за матеріалами сейсморозвідки 3D. 

2. По відкладах нижньовізейського під'ярусу Ливенського ГКР вперше 

закартовано карбонатний масив, який доповнює низку прогнозованих раніше 

турнейсько-нижньовізейських внутрішньошельфових органогенних споруд 

цього регіону [42]. 

3. Підтверджено широкий розвиток пізньосерпуховських органогенних 

споруд в межах Північних окраїн Донбасу. Вперше на Суходільській площі 

отримано карту сейсмофацій, на якій оконтурено ділянки, що відповідають 

пізньосерпуховській (світа С1
4
) рифогенній карбонатній споруді, зарифовій 

лагуні та іншим фаціальним зонам. Вперше форму рифогенної споруди 

пов’язано з тектонічною будовою площі. Складено уточнену узагальнену схему 

поширення біогермів пізньосерпуховського віку на Північних окраїнах Донбасу 

та у південно-східній частині Північного борту ДДЗ.  

4. В московських відкладах середнього карбону центральної частини 

Північного борту ДДЗ на погоризонтних зрізах сейсмічного куба вперше 

виявлено амплітудні аномалії (сейсмічні образи), що відповідають прогнозним 

палеоруслам і прогнозному баровому тілу; розраховано карту сейсмофацій в 

інтервалі, що відповідає прогнозному об’єкту барового типу. Описано 

морфологію, розміри, тривалість та особливості формування прогнозних 

палеорусел. 

5. За результатами сейсмофаціального аналізу, вперше проведеного на 

Сахновщинській площі південно-східної частини приосьової зони ДДЗ 

(Краснопавлівське підняття), аналізу амплітудних аномалій сейсмічного поля і 

розрахованих карт сейсмофацій виявлено і описано прогнозні палеорусла у 

відкладах середнього і верхнього карбону. 

Практичне значення отриманих результатів. Проведені дослідження 

показали високу ефективність сейсмофаціального аналізу для картування 

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

Донбасу. Уточнено та деталізовано геологічну будову досліджених ділянок, 
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виділено прогнозні піщані тіла (русла рік, бар) та карбонатні масиви - 

потенційні літологічні пастки ВВ. Описано їх морфологію, встановлено 

розміри, визначено глибини залягання, проаналізовано пасткові умови. 

Результати досліджень використано для надання рекомендацій щодо буріння 

пошукових свердловин. 

Особистий внесок  здобувача. Основні теоретичні і практичні результати 

сейсмофаціального аналізу, що виносяться на захист, отримані автором 

самостійно. Безпосередньо здобувачем для ділянок досліджень, розташованих в 

центральній частині Північного борту ДДЗ (Мягківська площа), Північних 

окраїнах Донбасу (Суходільська площа) і центральній частині південної 

прибортової зони ДДЗ (Ливенська площа), зібрано і проаналізовано геолого-

геофізичну інформацію, проведено інтерпретацію сейсмічних матеріалів із 

залученням результатів інтерпретації ГДС та досліджень керну, побудовано 

цифрові об’ємні структурно-тектонічні моделі. Для цих ділянок, а також на 

Краснопавлівському піднятті (Сахновщинська площа) здобувачем вибрано 

цільові інтервали для проведення сейсмофаціального аналізу. Для Мягківської і 

Суходільської площ та Краснопавлівського підняття разраховано та 

проаналізовано погоризонтні зрізи і карти сейсмофацій; для Ливенської площі 

розраховано куб сейсмофацій. Отримані сейсмофації ототожнено з 

геологічними фаціями; за їх зональністю виділено карбонані масиви на 

Ливенській та Суходільській площах. На погоризонтних зрізах сейсмічних 

кубів виявлено локальні амплітудні аномалії, які відповідають прогнозним 

палеоруслам на Сахновщинській та Мягківській площах, а також прогнозному 

баровому тілу на Мягківській площі. Описано морфологію вказаних локальних 

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

до стратиграфічних підрозділів. Реконструйовано особливості їх формування, 

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

карбоні; визначено перспективи прогнозування подібних об’єктів в карбоні 

різних зон ДДЗ та Північних окраїн Донбасу. 



 22 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень, що 

захищаються, доповідались на наукових конференціях: Современные методы 

сейсморазведки при поисках месторождений нефти и газа в условиях 

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

науково-практична конференція "Нафтогазова геофізика - нетрадиційні 

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

"Стратиграфия осадочных образований верхнего протерозоя и фанерозоя", 

Київ, 23-26 вересня 2013 р.; V Міжнародна наукова конференція " Геофізичні 

технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища", Львів, 1-4 

жовтня 2013; ІХ Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми геології 

фанерозою України", Львів, 10-12 жовтня 2018 р. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць (сім з 

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

публікація в закордонному виданні та 3 публікації у вітчизняних виданнях, які 

входять до міжнародних баз даних, тези доповідей в матеріалах 4-х наукових 

конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, шести 

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

рисунок, загальний обсяг роботи складає 135 сторінок.   

Дисертація виконана під науковим керівництвом доктора геологічних 

наук, професора Огаря Віктора Володимировича, якому здобувач висловлює 

глибоку подяку за постановку задачі, постійну увагу, допомогу, корисні поради 

і всебічну підтримку. 

 Автор висловлює щиру подяку за допомогу керівництву та 

співробітникам кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівництву і 

співробітникам компанії ТОВ "Вікоіл ЛТД" за плідну співпрацю, колегам з 

УкрНДІГаз за допомогу, консультації і надання фактичних матеріалів, 

необхідних для виконання роботи, колегам з УкрДГРІ. Також автор вдячний 
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співробітникам споріднених підприємств та організацій, які брали участь в 

обговоренні отриманих результатів та сприяли їх подальшому впровадженню. 
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РОЗДІЛ 1 

РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ПОШИРЕННЯ НЕСТРУКТУРНИХ 

ПАСТОК ВУГЛЕВОДНІВ В КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИХ ВІДКЛАДАХ ДДП 

Проблему пошуку покладів вуглеводнів (ВВ) в пастках неантиклінального 

типу (літологічних, стратиграфічних та комбінованих) в Україні почали 

активно вирішувати в 80-90 роках ХХ століття.  

Обґрунтуванням перспектив вуглеводневого потенціалу карбону ДДП та 

несклепінних пасток в локальних піщаних акумулятивних тілах і карбонатних 

масивах, а також розробкою методик їх пошуків в різні роки займались: 

Е.В. Абражевич, Д.Є. Айзенверг, В.А. Бабадагли, О.В. Бартащук, В.М. Бенько, 

А.О.Білик,  Л.Н. Ботвінкіна, Н.Є. Бражнікова, Г.І. Вакарчук, С.Г. Вакарчук, 

О.В. Вандер, М.М. Верповський, Л.Г.Винниченко, І.В. Височанський, 

З.Я. Войцицький, В.К. Гавриш, В.М. Гаврилко, В.К. Гавриш, М.І. Галабуда, 

Р.В. Герасимович, В.І. Довганюк, М.І. Євдощук, М.М. Здоровенко, 

В.А.Іванишин, І.В. Карпенко, Б.І. Кельбас, В. Косаченко, М.Д. Красножон, 

В.Т. Кривошеєв, В.Г. Кузнєцов, Л.В. Курилюк, Я.Г. Лазарук, С.Б. Ларін, 

Н.В. Ларіна, М.Л. Левенштейн, А.В. Лизанець, В.М. Лисинчук, О.Ю. Лукін, 

В.В. Макогон, М.І. Мачужак, Г.І. Овсєєнко, В.В. Огар, А.В. Полівцев, 

В.М. Полохов, Т.М. Пригаріна, О.В. Самарська, Г.Б. Сергій, Є.О. Скачедуб, 

А.П. Феофілова, І.М. Шахновский, В.С. Яблоков та ін. 

Вивченню і прогнозуванню локальних акумулятивних об'єктів - 

потенційних пасток ВВ на невеликих глибинах Північного борту ДДЗ, зокрема 

алювіальних і барових піщаних тіл, були присвячені роботи І.В. Височанського, 

М.І. Галабуди, Л.В. Макридіної, В.В. Омельченка, П.Т. Павленка, 

Є.О. Скачедуба та ін. 

Перспективи пошуків покладів ВВ в літологічних і тектонічно екранованих 

пастках верхньовізейських і серпуховських відкладів палеозою на Північному 

борту в 2002 році ґрунтовно розглядали Б.П. Кабишев, Т.М. Пригаріна, 

О.М. Зуй [33], Рослий І.С. [87]. 
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В 2007 році І.В. Височанським, М.І. Галабудою, Л.Г. Гузарською, 

М.Й. Дмитровським, Л. Соляник, В.М. Тесленком-Пономаренком, П. Тиркусом 

за результатами параметричного і пошуково-розвідувального буріння були 

детально проаналізовані фаціальні, літологічні і колекторські властивості 

пісковиків, пов'язаних з алювіальними і баровими тілами, конусами виносу, 

літологічними виклинюваннями в товщі верхнього візе-серпухова Північного 

борту ДДЗ. Відмічалось, що піщані виноси рік та відклади палеорусел, 

сформовані у мілководній прибережній частині морського басейну, є 

сприятливими для утворення літологічних та комбінованих пасток ВВ, які були 

зафіксовані, зокрема, на Юліївському родовищі [24].  

В 2003 році О.Ю. Лукіним, П.М. Коржнєвим були описані особливості 

пізньотурнейсько-ранньовізейської палеорічкової системи, алювіально-дельтові 

відклади якої, широко розвинуті на північному заході ДДЗ та на південному 

схилі Воронезького кристалічного масиву (ВКМ), є перспективними на пошук 

рудних родовищ та покладів ВВ. Окрім русел автори виділяли перспективні 

морфогенетичні типи пасток, пов’язані з прирусловими барами, піщаними 

островами. Відмічалось, що на Новотроїцькому ГКР  газоконденсатний поклад 

виявлено в зоні виклинювання руслового пісковика. В роботі були згадані деякі 

зарубіжні родовища, де поклади ВВ локалізовані в алювіальних, руслових і 

прируслово-барових пісковиках [43]. 

Пошуку неантиклінальних пасток ВВ та дослідженню рифових масивів в 

південно-східній частині Доно-Дніпровського прогину (ДДП), зокрема на 

Північних окраїнах Донбасу, були присвячені роботи В.О. Бабадагли, 

Т.М. Галко, О.М. Істоміна, О.Ю. Лукіна, Н.П. Макеєвої, А.Т. Мурича [60], 

П.Т. Павленка, В.І. Савицького, В. Солодкого та ін. В різні роки ХХ-го і 

нинішнього століття геолого-геофізичні дослідження тут проводились за 

участю Є. Бібера, Є. Бородуліна, А. Верейкіна, М. Верповського, Г. Володіна, 

В. Кислого, В. Коломієць, В. Полохова, В. Попова, В. Савицького та ін.  

Промислова нафтогазоносність Північних окраїн Донбасу до середини 70-х 

років минулого століття пов'язувалась з пластовими склепінними пастками 
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Красноріцької зони антиклінальних структур в прирозломних 

брахіантиклінальних складках, локалізованих в лежачому крилі Красноріцького 

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

промислові припливи ВВ були отримані з вапняків рифогенних масивів 

серпуховського ярусу нижнього карбону, в цьому регіоні з’явився новий 

напрямок пошукових робіт на нафту і газ. В наступні 15 років 

сейсморозвідувальними роботами було виявлено 20 окремих карбонатних тіл 

(рифогенних масивів), розташованих, головним чином, північніше лінійної 

зони  Красноріцьких скидів [88]. Їх промислова нафтогазоносність була 

встановлена на Муратівському, Путилінському, Чабанівському, Теплому 

(Львівському) та інших родовищах.  

За даними буріння, а в подальшому - за даними сейсморозвідки була 

обґрунтована вуглеводнева перспективність верхньосерпуховських 

карбонатних масивів (органогенних споруд) цього регіону.  

В 1979 році Лукіним О.Ю., Палієм  Л.М., Дем'янчуком В.Г. та іншими на 

основі узагальнення результатів буріння, даних ГДС та палеогеографічного і 

літологічного вивчення органогенних споруд башкирського, серпуховського і 

візейського віку Північних окраїн Донбасу була окреслена зональність 

поширення рифових масивів та складена схематична карта зон розвитку 

рифогенних карбонатних колекторів, яка протягом наступних десятиліть 

уточнювалась і доповнювалась. Припускалось, що на пологому схилі 

Воронезької антеклізи в умовах мілкого моря рифоутворення контролювалось 

підняттями морського дна, пов'язаними з конседиментаційною тектонікою. 

Вважалось, що верхньосерпуховська рифова зона (світа С1
4
) прослідковується 

вздовж Красноріцького скиду від Варварівської площі (нинішня Луганська 

область) до Плотинської і Глубокинської площ (Ростовська область РФ) у 

вигляді відносно вузької (до 203 км) смуги, яка складається з карбонатних 

споруд і суміжних ділянок, заповнених лагунними ангідритами [46]. 

В 1982 році Бабадагли В.О. в методиці, розробленій для пошуків 

неантиклінальних пасток ВВ в карбонатних формаціях, на прикладі трасування 
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похованих рифів на Муратівській, Дружелюбівській, Борівській та інших 

площах Північних окраїн Донбасу надав опис формаційних і фаціальних 

особливостей рифоутворення в карбоні. Зокрема, автор відмічав те, що 

генетичні принципи виділення осадових формацій дозволяють використати 

фаціально-палеогеографічний контроль розміщення зон нафтогазоутворення і 

нафтогазонакопичення для прогнозування родовищ нафти і газу в ще не 

вивчених бурінням осадових басейнах. В роботі були представлені схеми 

трасування серпуховських бар’єрних рифів Північних окраїн Донбасу, 

формаційні схеми для світи С1
4 
 [2]. 

В 1983 році О.В. Самарська, Б.І. Кельбас, Т.В. Єршова та інші за даними 

буріння і ГДС описали пізньосерпуховські карбонатні споруди східної частини 

Північних окраїн Донбасу, як бар’єрний риф, що сформувався на дельтових 

спорудах нижнього серпухова. Автори перебачали, що вигин цього рифу в 

південному напрямку на ділянці Лобачівська-Будьонівська-Надєждинська 

площі зумовлений дугоподібними зовнішніми контурами дельтових споруд, а 

існування цієї дуги сприяло формуванню обширної застійної зони шельфу, де 

накопичувались зарифові лагунні ангідрити. Детально були описані біогермні, 

детритусові і хемогенні вапняки, якими складена рифогенна товща, 

породоформуючі організми, вторинні процеси у вапняках, структура рифових 

споруд  [90]. 

На північному борту Бахмутської улоговини перспективи газоносності 

літологічних пасток ВВ в 2011 році вивчали С.Горяйнов, М.Лакоба, С.Павлов.  

За авторською методикою були виділені найбільш перспективні пастки 

літологічного, гідродинамічного типів та їх комбінації  [29]. 

З впровадженням сейсморозвідки в геологорозвідувальний процес 

з’явились нові можливості для більш системних пошуків локальних 

літологічних тіл. Нові прийоми обробки та інтерпретації  сейсмічних даних 

дозволили проводити детальні структурні та сейсмостратиграфічні 

дослідження, прогнозувати петрофізичні властивості порід. Так, 

сейсморозвідувальними дослідженнями, проведеними на Краснодеркульській 
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площі на південному схилі Воронезької антеклізи, було виявлено 

субширотний вапняковий вал пізньосерпуховського віку товщиною 150-250 м, 

шириною 2,5-5,0 км і довжиною до 30 км. Відмічалось, що наявність вузького 

синклінального прогину, який, за результатами інтерпретації 

сейсморозвідувальних даних, відокремлює вал від розташованої північніше 

карбонатної платформи, означає, що вал може розглядатися як крайовий 

бар'єрний риф [89]. 

В 2011 році за результатами пошукових сейсморозвідувальних робіт 

методом спільної глибинної точки (МСГТ) був оконтурений прогнозний 

рифовий масив пізньосерпуховського віку (світа С1
4
) в лежачому крилі 

Північнодонецького насуву на Надєждинській та Будьонівській структурах 

Північих окраїн Донбасу. Результати вперше на цій території застосованого 

сейсмофаціального аналізу дозволили виділити ділянки розвитку порід різної 

фаціальної приналежності та деталізувати уявлення про морфологію і 

просторове розташування пізньосерпуховських біогермних споруд, які 

межують із зарифовою лагуною. За результатами комплексної інтерпретації 

було встановлено, що рифовий масив сформувався на піднесених тектонічних 

блоках під час ранньотрансгресивного етапу пізнього серпухова, а вигин рифу 

обумовлений блоковою будовою його цокольної частини [64, 65, 103]. 

Уявлення про те, що в напрямку Північного борту ДДЗ пізньосерпуховське 

рифоутворення затухає [90], було спростовано дослідженнями останніх років. 

Аналіз керну свердловин, пробурених на Макіївському ГКР, розташованому в 

південно-східній частині Північного борту ДДЗ, засвідчив існування двох типів 

біогермних споруд в продуктивному горизонті С-5 (світа С1
4
): біогермів, 

товщиною 5,6 м, які формувались в умовах напівзакритих лагун з поганою 

циркуляцією води, та біогермів, товщиною 2,5 м та 0,62 м, що існували в 

умовах теплого моря з хорошою циркуляцією води [9].  

За результатами сейсморозвідувальних робіт МСГТ, проведених на 

Мигринському родовищі, Західно-Ольшичній та Ольшичній площах, в 2015 

році було здійснено прогноз і типізацію біогермних споруд у 
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верхньосерпуховських відкладах нижнього карбону. Було виділено два типи 

біогермів: ті, що контролюються структурами, сформованими на підняттях 

фундаменту, та ті, що пов'язані з флексурами і похованими розломами. 

Відмічалось, що біогермні споруди першого типу просторово приурочені до 

валів північно-східного і північно-західного простягання, біогерми другого 

типу тяжіють до схилів виположених терас [101]. 

Зв'язок між розташуванням різновікових рифових масивів і 

конседиментаційними тектонічними лініями, генетично пов'язаними з 

розломами в кристалічному фундаменті був встановлений О.Ю. Лукіним. 

Зокрема, автором відмічалось, що найбільш крупні одиночні або атолоподібні 

рифові масиви приурочені до місць перетину розломів [41]. 

Дослідженню структури, речовинного складу і стратиграфії карбонатних 

споруд Донбасу та його Північних окраїн присвячені роботи Огаря В.В. [78], 

вивченню тектоніки і типів пасток в нижньокам’яновугільних відкладах 

Північного Донбасу - роботи Полохова В.М., Бібера Є.Г., Верповського М.М. 

[82]. 

Структурно-літологічні та стратиграфічні передумови формування  

неструктурних пасток ВВ в карбонатах башкирського і московського віку в 

північній крайовій частині Донбасу на Старобільсько-Міллеровській 

монокліналі вивчали Н. Макеєва та Б. Маєвський [49, 96].   

Лукіним О.Ю. відмічалось, що на Північних окраїнах Донбасу встановлені 

ознаки існування пізньовізейських і ранньобашкирських рифових зон [41]. 

Дослідженню органогенних споруд південної прибортової зони ДДЗ також 

присвячено багато праць вітчизняних геологів і геофізиків. 

Карбонатні резервуари ВВ в органогенних вапняках вивчались в 1992 році 

Мачуліною С.О., Лозовою Л.А., Квітченко Т.М. За результатами дослідження 

фізичних властивостей карбонатних колекторів турнейського-

ранньовізейського віку на Мачуській і Новомиколаївській площах була 

запропонована класифікація цих колекторів, виділені основні зони їх розвитку. 

В результаті типізації розрізів нижньокам’яновугільних карбонатних відкладів 
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були виділені літолого-фаціальні зони, досліджено характер поширення 

карбонатів, виявлені основні типи карбонатних колекторів та вивчено вплив 

постседиментаційних процесів на їх властивості  [57, 58]. 

Морфогенетичні типи рифогенно-карбонатних пасток ВВ на родовищах 

Горобцівсько-Затишнянської ділянки південної прибортової зони ДДЗ 

вивчались Лукіним О.Ю. і Щукіним В.М. Були досліджені, зокрема, пастки ВВ, 

пов’язані з органогенними вапняками Богатойського, Новомиколаївського 

(Мовчанівського), Гнатівського і Руденківського родовищ [48]. Вивченням 

карбонатних колекторів Богатойскої площі займались Сергій Г.Б., Вандер О.В., 

Дмитровський М.Й. [92].  

В 2010 році для дослідження карбонатів Мовчанівського родовища  

Щеголіхіним О., Макаровим Д. була застосована методика виділення та 

інтерпретації зон покращених колекторських властивостей з використанням 

атрибутного аналізу хвильового поля на базі сейсморозвідки 3D. В результаті 

були побудовані карти сейсмічних атрибутів та виконаний аналіз зв'язків цих 

атрибутів з колекторськими властивостями пласта на якісному рівні [59]. 

За результатами комплексування даних буріння та сейсморозвідувальних 

досліджень Лукіним О.Ю. та іншими дослідниками в 2005 році в південній 

прибортовій зоні ДДЗ була виділена передбачувана бар’єрно-рифова зона з 

областю поширення внутрішньошельфових біогермів і біостромів в 

турнейсько-нижньовізейському рифово-карбонатному комплексі (РКК). Були 

описані окремі РКК, зокрема Богатойсько-Орельсько-Затишнянський мегаатол, 

основні риси його будови і перспективи нафтогазоносності, відмічені перші 

успіхи сейсмостратиграфічного вивчення РКК в ДДЗ, завдяки яким виявлено 

складну будову рифових систем [42]. 

За результатами сейсморозвідки 3D в 2011 році був закартований і 

описаний ще один прогнозний об'єкт в південній прибортовій зоні ДДЗ - 

внутрішньошельфовий біогерм, оконтурений за результатами 

сейсмофаціального аналізу, проведеного на Ливенській площі [63, 74]. 
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Перспективи нафтогазоносності південної прибортової зони ДДЗ з 

позиції пошуку несклепінних пасток ВВ оцінювались Височанським І.В., 

Дмитровським М.Й., Тесленком-Пономаренком В.М. та ін. [19]. 

В 2008 році була опублікована робота Бартащука Л.О. та інших щодо 

геологічних передумов формування літологічних, стратиграфічних і 

комбінованих пасток ВВ у серпуховських відкладах на прикладі Каменівської 

площі південної прибортової зони ДДЗ  [3]. 

В 2013 році Бартащук О., Височанський І., Репринцев В. та інші 

присвятили свою роботу дослідженню літологічної мінливості розрізу в межах 

Іллічівської структурної затоки та сприятливих передумов для формування 

літологічних, стратиграфічних та комбінованих пасток ВВ у відкладах 

середнього, нижнього карбону і девону [4].  

Дослідженням геології, літології і фацій карбонатних відкладів візейського 

ярусу ДДЗ в зв'язку з їх нафтогазоносністю присвячені роботи Вакарчука С.Г. 

[11-13]. Описано, зокрема, повний набір фацій, характерних для рифогенних 

формацій: басейнової, схилової, рифової, шельфової, прибережно-морської, 

лагунної та крайової теригенної, виділено і описано типи карбонатних 

колекторів і встановлено фактори, які впливають на їх формування. 

Стратиграфію та перспективи нафтогазоносності турнейських і візейських 

відкладів ДДЗ вивчали Білик А.О., Вакарчук Г.І., Іванишин В.А. [8], деякі 

особливості осадконакопичення та розповсюдження нижньовізейського 

карбонатного комплексу ДДЗ досліджували Вертюх А. М., Бабко І. М. [17]. 

Стратиграфічні та літологічні зони виклинювання в різних осадових 

комплексах ДДЗ ще в 1965 році вивчали Арсірій Ю.О., Худик М.В [1].  

Виявленню неантиклінальних і комбінованих пасток зі слабковираженими 

структурними формами присвячені роботи Гавриша В.К. та інших [20, 21], 

Берченко О.І., Вдовенко М.В. та ін. [7]. Для прогнозування неантиклінальних 

пасток ВВ авторами було запропоновано комплекс літологічних, промислово-

геофізичних і палеонтологічних даних з урахуванням сейсмостратиграфічних і 

фаціально-геотектонічних матеріалів. 
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Методику прогнозування літологічних пасток у верхньовізейських 

відкладах північно-західної частини ДДЗ в 1992 році представили 

Беземський С.І. та ін. Досліджувались піщано-алевритові 

внутрішньоформаційні резервуари в інтервалі ХІІа мікрофауністичного 

горизонту (м.ф.г.) на прикладі Рудівсько-Червонозаводської зони [5]. 

В 1993 році Ківшиком М.К, Стовбою С.М. та ін. були опубліковані  

результати регіональних сейсмостратиграфічних досліджень в ДДЗ  [35]. 

В 1986 році Абражевич Е.В., Бабадагли В.О., Карпенко І.В. та ін. за даними 

глибокого буріння досліджували можливості прогнозу і пошуків літологічних і 

комбінованих пасток ВВ в нижній частині верхньовізейського під’ярусу в зонах 

виклинювання піщаних пластів в Срібненській депресії приосьової зони 

північно-західної частини ДДЗ [84].  

За результатами буріння і сейсморозвідки в Срібненській депресії в 1990 р. 

Вакарчуком Г.І., Кабишевим Б.П., Пригаріною М.М. та ін. були проаналізовані 

фактичні і перспективні пастки ВВ в зонах виклинювання продуктивного 

горизонту В-22 (ХІІа м.ф.г.). Було зроблено припущення про алювіальний 

генезис піщаних тіл горизонту В-23 та наявність в його нижній частині 

газонасиченого карбонатного масиву  [10]. 

Прогнозу нафтогазоносності відкладів ХІІа м.ф.г. на південному схилі 

Срібненської депресії були присвячені роботи Стрижака В.П. та ін. 

Зазначалось, що в північно-західній частині ДДЗ відклади ХІІа м.ф.г. 

характеризуються найбільш сприятливими властивостями для формування 

неантиклінальних пасток ВВ. Протягом 15 років в районі Срібненської депресії 

було відкрито 5 газоконденсатних родовищ з продукцією в горизонтах В-21, В-

22 і В-23. В її межах ХІІа м.ф.г. є потужною (понад 500 м) трансгресивно-

регресивною товщею глинистого складу, в якій на різних рівнях знаходяться 

пласти пісковиків і алевролітів. Поклади ВВ, в основному, акумулюються в 

поліциклічних акумулятивних піщаних тілах. Автори припустили барове 

походження піщаних тіл горизонту В-22 [95].  
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Фаціальні умови накопичення теригенних відкладів алювіального 

руслового типу (продуктивний горизонт В-23н3), які перекриваються пластом 

алювіально-дельтового походження (горизонт В-23н2), були проаналізовані на 

Срібненській та Жданівській депресіях ДДЗ Макогоном В.В. і 

Кривошеєвим В.Т. Ці теригенні відклади продуктивні на Луценківському, 

Свиридівському, Краснозаводському, Мехедівському та інших родовищах [50]. 

Сейсмопараметричним прогнозуванням пасток ВВ в органогенних 

спорудах Срібненського прогину займались Овсєєнко Г.І. і Вандер О.В. [76].  

Особливості седиментації візейсько-турнейських нафтогазових комплексів 

Качанівсько-Козіївської ділянки (Охтирський нафтогазоносний район) в 2000 

році досліджували Марінченко О.М. і Пупов В.А. Для аналізу продуктивного 

розрізу автори застосували фаціально-седиментаційні дослідження. 

Відмічалось, що турнейські та нижньовізейські теригенні відклади на ділянці 

представлені переважно алювіально-дельтовими фаціями. Різноманітні пастки 

ВВ пов’язані з «шнурковим» та «лопатним» типами виклинювання піщаних тіл 

в залежності від морфологічних типів палеодельт. Піщані тіла 

характеризуються великою морфогенетичною різноманітністю: поряд з 

дельтовими протоками та палеоруслами тут поширені акумулятивні форми 

типу берегових бар’єрних, острівних та гирлових барів  [53].   

Перспективам нафтогазоносності літолого-стратиграфічних пасток малих 

депресій ДДЗ присвячена робота Макогона В.В. і Пекельної О.В. [51]. 

Досліджувались Дмитрівський, Бобрицький та Синівський прогини в північній 

прибортовій зоні, Ольшанський, Куренківський та Сухоносівський - в 

південній. Відмічалось, що сприятливі умови для формування літолого-

стратиграфічних та літологічно-екранованих пасток у відкладах 

верхньовізейського (ХІІа м.ф.г., горизонти В-21-22) та нижньовізейсько-

турнейського нафтогазоносних комплексів ДДЗ існували завдяки наявності 

регіональних перерв в осадконакопиченні. Автори прогнозували, що високі 

перспективи надрозмивних і підрозмивних пластів пісковиків на схилах малих 

депресій для розвитку комбінованих літологічних та літолого-стратиграфічних 
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пасток виникають за рахунок досить швидкого їх виклинювання. Ділянки з 

такою будовою були виділені в облямуванні Синівської мульди, на схилах 

Бобрицького та Сухоносівського прогинів. 

В 2001 році сейсмолітостратиграфічному прогнозу седиментаційно-

палеогеоморфологічних пасток ВВ на прикладі нижньокам’яновугільних і 

верхньодевонських відкладів центральної частини ДДЗ була присвячена 

дисертаційна робота Ларіна С.Б. [40]. 

Вивченням різних типів літологічних пасток у верхньовізейських і 

серпуховських відкладах ДДЗ займались Кривошеєв В.Т. і Макогон В.В. [37].  

З другої половини 80-х років ХХ століття для поглибленого вивчення і 

прогнозування геологічного розрізу в ДДЗ почали використовуватись 

результати сейсморозвідки [83]. Побудові тонкошаруватих моделей, пошуку 

неструктурних пасток ВВ, пов’язаних як з виклинюванням проникних пластів, 

так і з локальними літологічними об'єктами, сприяли методичні прийоми 

прогнозування геологічного розрізу на базі сейсмічних досліджень, розроблені  

Шериффом Р.Є. та ін. під редакцією Пейтона Ч. [91]. 

Фундаментальне підґрунтя для розробки методик картування локальних 

акумулятивних об'єктів при інтерпретації сеймічних даних розробив 

Нежданов О.О. Ним були представлені прийоми картування стратиграфічних і 

літологічних пасток та прогнозних покладів ВВ на сейсмічних розрізах, надані, 

зокрема, рекомендації з використання амплітудно-частотних аномалій 

хвильового сейсмічного поля для картування літологічних границь і невеликих 

акумулятивних тіл [62]. Ці методичні прийоми широко застосовуються 

українськими геологами і геофізиками в процесі комплексної інтерпретації 

сейсмічних матеріалів для пошуку неантиклінальних пасток ВВ. 

За результатами сейсморозвідувальних досліджень 3D в південно-східній 

частині ДДЗ на Західно-Улянівській структурі була виявлена і в 2007 році 

описана аномалія хвильового поля типу «яскрава пляма». Свердловина, 

пробурена у межах аномалії, розкрила поклад ВВ в башкирських відкладах  в 

сідловині між чітко вираженими і вивченими бурінням Пролетарською та 
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Улянівською антикліналями [25, 27]. Подібні аномалії були виявлені на 

Пролетарському родовищі, на Гулаківській структурі, а також в 

нижньосерпуховських відкладах на північному крилі Новогригорівської 

(Кільцівської) структури. Внаслідок вдосконалення методик обробки та 

інтерпретації сейсмічних матеріалів перспективні об’єкти були виявлені на 

Осівській та Зуївській площах на заході ДДЗ, Катеринівській - на сході, 

Качанівській і Прокопівській - в північній прибортовій та Пролетарській - в 

південній прибортовій зоні. Всі об’єкти відображались в зміні параметрів 

хвильового сейсмічного поля. При деталізації результатів попередніх 

сейсмічних досліджень були виявлені врізи між соляними штоками, бурінням 

були розкриті неантиклінальні пастки в межах північного крила 

Йорданівського прогину. На ділянці між Будищанським і Рунівщинським 

штоками закартовано неантиклінальну пастку комбінованого типу, що імовірно 

належить до горизонту М-3 (C2m), продуктивного на Східно-Полтавській 

площі. Зміна характеру сейсмічного запису пов'язувалась з можливим 

опіщаненням горизонту [28]. Вказувалось на необхідність пошуку літологічних 

об'єктів на схилах антиклінальних структур і покладів ВВ на моноклінальних 

схилах в літологічно екранованих пастках. Відмічалось, що зміни частотного 

спектру, виразності амплітуд відбитих хвиль в сейсмічному полі можуть 

вказувати не тільки на літологічні неоднорідності геологічного розрізу. В 

окремих випадках аномалії хвильового поля типу «яскрава пляма» можуть 

вказувати на наявність покладів ВВ. Такі аномалії були зафіксовані не лише на 

Західно-Улянівському НГР, а і на Радченківському і Рибальському НГР. На 

Східно-Голубівському родовищі південної прибортової зони ДДЗ фіксується 

чітка аномалія хвильового поля, орієнтовно пов’язана з продуктивними 

горизонтами М-4 і М-5 (C2m). На Західно-Рибальській площі характер 

сейсмічного запису вказує на можливість існування у верхньому карбоні пастки 

ВВ, пов’язаної з імовірним акумулятивним тілом барового типу. Обидва 

об’єкти характеризуються аномалією знижених частот хвильового поля [26]. 



 36 

Українські дослідники розробляють і успішно застосовують для 

прогнозування геологічного розрізу власні методики палеогеоморфологічних і 

палеофаціальних реконструкцій. Зокрема, Карпенком І.В. та Радулом Р.К. була 

розроблена методика сейсмопалеогеоморфологічного (СПГМ) аналізу, в якій 

для підвищення достовірності літолого-фаціального картування був 

використаний генетичний зв'язок між літолого-фаціальною зональністю та 

палеорельєфом [34].  

Інтерпретаційні моделі поглибленного вивчення міжреперних товщ 

осадового чохла, застосовані на Юхтинській, Наріжнянській, Скворцівській та 

Богатойській площах, були розроблені Вандер О.В. і Красножоном М.Д. [15]. В 

результаті їх застосування був здійснений прогноз розвитку локальних піщаних 

тіл у верхній частині товщі верхньосерпуховських відкладів на Юхтинській 

площі. На Наріжнянській площі було запропоновано нову модель прогнозних 

пасток ВВ, пов'язаних з окремими акумулятивними тілами. На Богатойській 

площі були виділені зони розвитку карбонатних колекторів в турнейській 

карбонатній «плиті» [14, 77]. 

В 2013 році Євдощуком М.І. і Бартащуком Л.О. була представлена 

комплексна методика виявлення неантиклінальних пасток ВВ, яка складається з 

палеотектонічних, палеогеографічних методів, детальної кореляції природних 

резервуарів за даними промислової геофізики, сейсморозвідки 3D та 

атрибутного аналізу хвильового поля [31]. В результаті застосування цієї 

методики в приосьовій частині ДДЗ на ділянці  північного схилу Ярошинського 

прогину, що на південній периферії Західно-Солохівської структури, було 

встановлено фаціальну приналежність піщаного пласта продуктивного 

горизонту В-17а до трансгресивного вздовжберегового бару. 

В 2004 році Бенько В.М., Бабаєв В.В., Келеберда В.С., Лизанець А.В. 

описали ефективність комплексної технології, яка базується на використанні 

результатів фототональних, структурно-геоморфологічних, геохімічних, 

радіометричних та геотермічних досліджень для пошуку пасток неструктурного 

типу. Ця технологія була успішно застосована в Україні для прогнозування 



 37 

невеликих родовищ ВВ в пастках неструктурного типу. В західному 

нафтогазоносному регіоні на одній з виділених за результатами комплексних 

досліджень перспективних ділянок було відкрито Любешівське газове 

родовище. На південному сході ДДЗ прогнозовано нафтогазоносність 

Гашинівської структури. Крім того, на ряді ГКР було виділено додаткові блоки, 

продуктивність яких підтверджена глибоким бурінням  [6]. 

Комплексування геолого-геофізичних методів при побудові геологічних 

моделей родовищ вивчали Полівцев А.В., Сергій Г.Б., Вандер О.В. [81]. 

Сейсмофаціальний аналіз, проведений в ДДП на основі сучасних методів 

інтерпретації, розроблених компанією Paradigm Geophysics, був застосований 

на Ливенській [69, 74], Суходільській [103], на Мягківській [79], 

Сахновщинській площах [54] та на інших ділянках. В результаті були 

закартовані прогнозні локальні літологічні тіла руслового, барового типу та 

органогенні карбонатні споруди. 

Висновки до розділу 1 

Таким чином, аналіз попередніх і сучасних досліджень свідчить про 

наукове і практичне значення прогнозування, пошуку і вивчення локальних 

літологічних тіл у відкладах карбону ДДП у зв’язку з нафтогазоносністю. 

Наявність покладів ВВ в багатьох з них неодноразово підтверджена бурінням. 

Незважаючи на те, що ДДП досить детально вивчений геологорозвідкою, 

а пошуку локальних літологічних тіл, неструктурних пасток ВВ присвячено 

багато наукових і виробничих робіт, використання сучасних методів 

сейсморозвідки значно розширює можливості для більш детальних досліджень 

та нарощування вуглеводневого потенціалу за рахунок пошуку 

неантиклінальних пасток ВВ.  

 Результати буріння в ДДЗ показують, що при детальному вивченні нових 

об’єктів та вже розвіданих крупних антиклінальних структур, використання 

сейсмофаціального аналізу та різних параметрів хвильового сейсмічного поля 

для виявлення локальних аномалій, пов’язаних з неструктурними пастками ВВ 

та з їх покладами, є ефективною складовою геологорозвідувального процесу.  
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РОЗДІЛ 2 

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ДІЛЯНОК ЗАСТОСУВАННЯ 

СЕЙСМОФАЦІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

Об'єкти сейсмофаціального аналізу розташовані в центральній частині 

Північного борту ДДЗ (Мягківська площа), в південній прибортовій зоні ДДЗ 

(Ливенська площа), в південно-східній частині приосьової зони ДДЗ 

(Сахновщинська площа) (рис. 2.1) і на Північних окраїнах Донбасу 

(Суходільська площа) (рис. 2.2).  

 

 

Рис. 2.1. Центральна і південно-східна частини ДДЗ. Оглядова схема зі 

вказаними об’єктами сейсмофаціального аналізу (за матеріалами [30]). 
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Рис. 2.2. Північні окраїни Донбасу. Оглядова схема з контуром ділянки 

проведення сейсмофаціального аналізу (за матеріалами [103]) 

 

Геологічна будова всіх досліджуваних ділянок складається з двох 

структурних поверхів: докембрійського фундаменту і осадового чохла. Прогноз 

локальних акумулятивних об'єктів за результатами сейсмофаціального аналізу 

здійснювався у відкладах нижнього, середнього і верхнього карбону, тому опис 

стратиграфії подано саме для цих відділів. 

2.1. Центральна частина Північного борту ДДЗ  

2.1.1. Стратиграфія 

За наявними даними сейсморозвідки та буріння глибина залягання 

поверхні кристалічних порід фундаменту в межах Мягківської площі невелика і 

складає 2,5-3,0 км.  

Поверхня фундаменту тут являє собою монокліналь субширотного 

простягання, яка поступово заглиблюється з північного сходу на південний 

захід в бік центральної частини грабену. 
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На фундаменті з кутовою і стратиграфічною незгідністю залягають 

породи осадового чохла, представлені відкладами нижньо-, середньо-, 

верхньокам’яновугільного відділів та мезокайнозойського комплексу (рис. 2.3). 

Відклади нижнього карбону представлені породами візейського і 

серпуховського ярусів. Відклади турнейського ярусу відсутні. 

Нижньовізейські відклади (C1v1) залягають безпосередньо на породах 

фундаменту і складають малопотужну теригенно-карбонатну товщу, яка 

виклинюється в північному напрямку. В межах Скворцівської антиклінальної 

зони її товщина складає 42-12 м, зменшуючись на Недільній структурі до 13-9 

м. В межах Мягківської площі нижньовізейські відклади відсутні  [79, 98]. 

Породи згруповані в літологічні пачки В-25-26, В-24. До горизонту В-25-26 

приурочені поклади ВВ на Васищівському, Денисівському та Безлюдівському 

родовищах.  

Верхньовізейські відклади (C1v2), які залягають на нижньовізейських зі 

стратиграфічною і кутовою незгідністю, представлені аргіліто-алевролітовою 

товщею з прошарками вапняків та тонких дрібнозернистих пісковиків. 

Товщина під’ярусу на Мягківській площі складає  147-154 м. 

Серпуховський ярус (С1s) у складі нижньо- та верхньосерпуховського 

під’ярусів без ознак незгідності залягає на візейських відкладах.  

Нижньосерпуховські відклади (C1s1) представлені літологічно витриманим 

теригенним комплексом. У фаціальному відношенні відклади під’ярусу 

формувалися у стабільній обстановці заток, узбережних озерно-болотних низин 

та узбережно-морського мілководдя. Пласти пісковиків, як правило, тонкі, 

розріз під’ярусу складений переважно алевролітами та аргілітами. 

Товщина нижньосерпуховського під’ярусу на Мягківській площі складає 

53 м, зменшення товщин відбувається закономірно з півдня на північ: з 138 м на 

Гуківській площі до 37 м на Шубинській площі  [79, 97]. 

Верхньосерпуховський під’ярус (C1s2) залягає зі значною стратиграфічною 

незгідністю на відкладах нижньосерпуховського. В його
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Рис. 2.3. Фрагмент структурно-тектонічної карти центральної частини Північного борту ДДЗ  (за матеріалами [79]) 
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будові суттєву роль відіграють морські та прибережно-морські утворення у 

вигляді потужної товщі, складеної переважно з пісковиків, алевролітів, рідше - 

аргілітів, вапняків. 

Товщина під’ярусу на Мягківській площі складає 109-186 м. Зменшення 

товщин відбувається з півдня на північ, змінюючись від 251 м на Гуківській 

площі до 100 м на Шубинській площі  [79, 97].   

Породи згруповані в літологічні пачки С-5–С-1. До продуктивних пластів 

С-5н, С-4с, С-4в приурочені поклади газу на Васищівському родовищі.  

Середньокам’яновугільний літолого-стратиграфічний комплекс (С2) 

представлений башкирським і московським ярусами. 

Відклади башкирського ярусу (C2b) у складі неповних аналогів світ С1
5
, 

С2
1
, С2

2
, С2

3
, С2

4
 зі стратиграфічною незгідністю залягають на підстеляючих 

породах. За літолого-фаціальним складом башкирський ярус поділяється на дві 

товщі: нижню (світи С1
5
–С2

2
) карбонатно-глинисту та верхню (світи С2

3
–С2

4
) 

теригенно-глинисту із прошарками вапняків. Всередині ярусу виділяються 

внутрішньоформаційні розмиви. Нижня його частина літологічно представлена 

вапняками і доломітами з прошарками аргілітів та алевролітів (т.з. башкирська 

карбонатна “плита”), а верхня - перешаруванням у рівних відношеннях 

пісковиків дрібно- та середньозернистих, алевролітів, аргілітів, з рідкісними 

прошарками вапняків кристалічних, міцних, місцями тріщинуватих, з уламками 

кріноїдей, брахіопод, іноді фораменіфер і водоростей. 

Товщина ярусу поступово збільшується з північного заходу на південний 

схід. У поперечному напрямку по лінії Наріжнянська–Мягківська–Шубинська 

площі товщина відкладів змінюється від 500 м до 345 м і 252 м відповідно, а по 

лінії  Аксютівська–Малороганська–Шубинська – від 554 м до 400 м і 252 м 

відповідно.  

Теригенні колектори башкирського ярусу представлені пісковиками та 

алеврито-пісковиками різнозернистими з розмірами уламків від дрібно-

алевритових до гравійних. 
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На Недільному родовищі свердловині № 1 у верхній частині 

башкирських відкладів розкрито потужний пласт пісковика, до якого 

приурочений газовий поклад продуктивного горизонту Б-3-4. Оскільки цей 

пласт також простежується в свердловині №1-Воскресенівській, було зроблено 

припущення, що пісковик горизонту Б-3-4 являє собою алювіальне тіло, 

простягнуте в субмеридіональному напрямку. Поступове зменшення товщини 

ярусу спостерігається в північному напрямку: від 445 м на Скворцівській 

площі,  401 м на Гуківській площі,  305 м на Мягківській площі до 251 м на 

Шубинській площі [97].   

Відклади московського ярусу (C2m) в неповному об’ємі світ С2
5
, С2

6
, С2

7
 зі 

стратиграфічною незгідністю залягають на башкирських відкладах. В покрівлі 

вони також обмежені регіональною перервою в осадконакопиченні.  

За літологічним складом московський ярус представлений чергуванням 

пісковиків сірих, світло-сірих, дрібно-, середньозернистих слюдистих з 

аргілітами сірими, щільними, слюдистими та рідкісними малопотужними 

прошарками вапняків сірих, кристалічних, міцних. У бік занурення борту 

товщини московських відкладів поступово зростають за рахунок збільшення 

всередині товщі і в покрівельній частині ярусу. На Шубинській площі їх 

товщина становить 251 м, на Мягківській площі - 334-351 м, на Гуківській 

площі – 372 м.  

Пісковики мають хорошіі колекторські властивості. Породи згруповані в 

літологічні пачки М-7–М-1. До відкладів московського ярусу приурочений 

газовий поклад продуктивного горизонту М-4-5 на Недільному родовищі [79, 

97].   

Верхньокам’яновугільні відклади (C3) згідно залягають на 

середньокам’яновугільних. Розріз представлений сіроколірною товщею, 

складеною перешаруванням аргілітів, алевролітів, пісковиків та вапняків 

невеликої товщини. 

Товщина відкладів поступово зменшується в північному напрямку. На 
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Гуківській площі вона складає 349 м, на Кузьмичівській -  206 м, на 

Мягківській - в середньому 90 м, на Шубинській  відклади відсутні.  

На відкладах палеозою за стратиграфічною незгідністю залягають відклади 

мезозойської і кайнозойської ератем. У виділенні пермських відкладів серед 

фахівців існують суттєві розбіжності [97].   

2.1.2. Тектоніка 

В центральній частині  Північного борту ДДЗ встановлені різноманітні 

скиди субширотного і субмеридіонального напрямку. Вздовж більш протяжної 

субширотної системи скидів розташовані низки антиклінальних структур. 

Виділяються згідні і незгідні скиди з амплітудами 50-100 м, інколи до 300 м і 

більше.  

Незгідні скиди є конседиментаційними, що підтверджується різною 

товщиною стратиграфічних підрозділів в піднятих і занурених тектонічних 

блоках. В осадовій товщі ці скиди, як правило, прослідковуються  до 

мезозойських поверхонь незгідності. 

В кам’яновугільних відкладах в центральній частині Північного борту ДДЗ 

незгідні скиди обмежують з півночі ряд антиклінальних структур і зон, 

утворених цими структурами. Це Ракитнянсько-Денисівська, Нарижнянсько-

Огульцівська, Юліївська, Північно-Скворцівська, Васищівсько-Введенська та 

інші зони підняттів. З пастками структур цього типу пов’язана основна 

кількість родовищ центральної частини Північного борту: Юліївське, 

Скворцівське, Островерхівське, Денисівське, Васищівське та інші. 

Згідні регіональні скиди є глибинними розломами, рух по яких 

неодноразово поновлювався в синеклізно-міогеосинклінальну і синеклізну 

стадію формування ДДЗ [53]. 

На досліджуваній ділянці Північного борту переважають малоамплітудні  

(здебільшого до 50 м), невеликі за площею, часто однокрилові прирозломні 

структури, генетично пов’язані з розривними порушеннями.  

Північний крайовий розлом у вигляді системи розривних порушень, які 

контролюють поширеня девонських відкладів, розмежовує борт і прибортову 
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зону. Крайовий розлом розглядають, як Північну шовну зону (ПШЗ), яка має 

значну ширину і складну будову. В центральній частині Північного борту 

найбільш повно виражена поздовжня тектонічна зональність, обумовлена 

формуванням і активізацією ПШЗ. Тут виділяються три зони: Мобільна, 

Відносно мобільна і Стабільна, які розрізняються різною товщиною осадового 

чохла та рівнем плікативної і диз'юктивної дислокованості (рис 2.4) [47]. 

Мобільна зона генетично пов’язана з активним проявом короткотривалих 

фаз пострифтового розтягу. За ступенем прояву тектонічної активності і 

структурними особливостями в ній виділяються окремі ступені. Більшу частину 

зони займає ступінь з широким розвитком систем згідних, незгідних і 

поперечних скидів.  

На границі Мобільної і Відносно мобільної зон в центральній частині 

Північного борту ДДЗ виділяється проміжна структура, представлена системою 

згідних скидів  Губарівсько-Харківсько-Печенізька шовна зона. 

Найбільшою амплітудою серед цих скидів характеризується Губарівсько-

Харківсько-Печенізький скид, який обмежує з півночі поширення 

нижньовізейських відкладів.  

Відносно мобільна зона загалом характеризується наявністю густої сітки 

розривних порушень, серед яких переважають згідні конседиментаційні і 

постседиментаційні скиди північно-східного і північно-західного простягання. 

Незгідні скиди в порівнянні зі згідними зустрічаться рідше і мають переважно 

північно-східне і субширотне простягання  [47]. Товщина осадових порід 

складає більше 2000 м [79]. 

Мобільна і Відносно мобільна зони займають основну частину території 

центральної частини Північного борту. Стабільна зона займає тут значно 

меншу площу в порівнянні з північно-західною частиною борту. Вона 

характеризується рівномірним зануренням поверхні фундаменту на південний 

схід в напрямку ДДЗ.  Товщина осадових порід змінюється від 450-500 до 1000 

м. Поверхня фундаменту ускладнена рідкою мережею порушень невеликої 
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Рис. 2.4. Узагальнена геодинамічна модель девонського і 

кам'яновугільного етапів розвитку північного сектора центральної частини 

ДДА  [47] 

 

амплітуди, виступів та прогинів  [47]. Враховуючи основні риси тектонічної 

будови  центральної частини Північного борту ДДЗ, можна зробити висновок, що 



 47 

 

Мягківська площа знаходиться в межах Відносно мобільної тектонічної зони.  

Тут переважають скиди субширотного простягання, і сама Мягківська 

структура по відкладах московського ярусу середнього карбону картується у 

вигляді структурно-тектонічного блоку, екранованого з північного заходу та 

північного сходу двома згідними скидами амплітудою 50 і 25 м. В межах блоку на 

фоні моноклінального занурення пластів виділяється розлогий структурний ніс. 

По відкладах нижнього карбону структура зберігає свою морфологію, її будова 

ускладнюється двома незгідними скидами субширотного напрямку з амплітудою 

10-15 м [79]. 

2.2. Північні окраїни Донбасу  

Ділянка досліджень являє собою витягнуту в північно-західному напрямку 

зону зчленування ВКМ з зоною дрібної складчатості Донбасу. З південного заходу 

вона тектонічно обмежена площиною скидача Північнодонецького насуву. Тут в 

кам'яновугільних відкладах нижнього карбону виявлені численні поклади ВВ, 

пов'язані як з антиклінальними структурами, так і з пастками неантиклінального 

типу – рифогенними масивами і піщаними тілами барового та руслового генезису.  

2.2.1. Стратиграфія 

Глибина залягання поверхні фундаменту змінюється від близоко 1000 м на 

півночі до більш ніж 4000 м на півдні [103]. Занурюється він у південно-західному 

напрямку. 

Осадовий чохол представлений палеозойською ератемою у складі відкладів 

карбону, а також мезозойською і кайнозойською ератемами. 

Кам'яновугільна система представлена всіма трьома відділами – нижнім, 

середнім та частиною світи С3
1
 верхнього карбону. 

Нижньокам’яновугільні відклади представлені породами турнейського, 

візейського і серпуховського ярусів. 

Турнейський ярус (C1t) представлений переважно карбонатними 

відкладами з рідкісними прошарками аргілітів, алевролітів та пісковиків. 
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Товщина відкладів на Суходільській площі, яка є об'єктом сейсмофаціальних 

досліджень, складає 40-70 м. 

Візейський ярус (C1v) представлений переважно карбонатними відкладами. 

В нижній частині світи це темно-сірі і чорні прихованокристалічні вапняки з 

рідкісними, тонкими пропластками аргілітів і алевролітів. В покрівельній 

частині візейського ярусу в південній частині площі залягає велика пачка сірих 

і темно-сірих кристалічних вапняків, а в північній спостерігається 

перешарування вапняків з глинистими породами. Товщина порід візейського 

ярусу досягає 250-300 м. 

Породи серпуховського ярусу (C1s) представлені двома світами: С1
3
 

(нижньосерпуховський під'ярус) і С1
4 
(верхньосерпуховський під'ярус). 

Відклади світи С1
3
 нижньосерпуховського під'ярусу за своїм складом 

відрізняються в південному і північному напрямках. В південній частині 

осадконакопичення проходило в обстановці відкритого морського басейну, 

тому тут переважають вапняки і темно-сірі тонковідмучені аргіліти. В північній 

частині осадконакопичення проходило в умовах мілководного басейну, тут 

переважають алевроліти, пісковики, рідше зустрічаються аргіліти.  

 В підошві світи С1
4
 верхньосерпуховського під'ярусу в умовах 

мілководного морського басейну формувались карбонатні масиви, а в умовах 

закритого басейну накопичувались ангідрити.  Товщина пластів вапняків у 

нижній частині світи досягає 25 метрів, вище розріз складений аргілітами та 

алевролітами. Товщина серпуховського ярусу змінюється від 200 м на півночі  

до 560 м в лежачому крилі Північнодонецького насуву на Будьонівській і 

Надєждинській площах [103]. 

На Кружилівському родовищі відклади верхньосерпуховського під'ярусу 

трансгресивно залягають на розмитій поверхні нижнього серпухова. За 

літолого-фаціальною характеристикою в розрізі під’ярусу виділені дві суттєво 

відмінні товщі. Нижня – глиниста товща  з прошарками алевролітів та з 

поодинокими лінзовидними прошарками пісковиків (літологічна пачка С-5-9). 

Алевроліти темно-сірі слюдисті глинисті з дрібнолінзовидною та шаруватою 
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текстурою, з лінзами аргіліту чорного, з прошарками пісковика сірого 

тонкозернистого, середньозцементованого  карбонатно-глинистим цементом. 

Верхня – карбонатна товща – за даними ГДС складена переважно вапняками з 

прошарками аргілітів. За аналогією з сусідніми площами вапняки темно-сірі 

щільні міцні тонкозернисті. Всі різновиди порід згруповані в літологічну пачку 

С-2-3-4, з якою пов’язані поклади газу [36]. 

Середній карбон представлений відкладами башкирського і московського 

ярусів.  

За літолого-фаціальним складом породи башкирського ярусу поділяються 

на дві частини – нижню (світи С1
5
–С2

2
) і верхню (світи С2

3
–С2

5
). Нижня частина 

представлена ритмічним перешаруванням пластів грубих аргілітів та 

алевролітів з вапняками і пісковиками. Характерною особливістю верхньої 

частини башкирського ярусу є різке зростання кількості і товщини шарів 

пісковиків. Товщина башкирського ярусу сягає 1300-1600 м  [103]. 

Московський ярус (C2m) складений породами світ С2
5
,
 

С2
6
,
 

С2
7
, С3

1
 і 

літологічно представлений чергуванням алевролітів та пісковиків. Світа С2
5
 

містить вугільні пласти промислового значення – к2
в
 і к5. Верхня частина 

московського ярусу характеризується відкладами морського походження. Серед 

порід світи С2
7
 переважають аргіліти, алевроліти та вапняки з рідкісними 

пропластками пісковиків. Загальна товщина московського ярусу складає 700-

800 м. 

На Кружилівському родовищі для московських відкладів, на відміну від 

башкирських утворень, характерним є зростання кількості пластів вапняків в 

розрізі. Вапняки К6, К7, К8, К9, є надійними маркуючими горизонтами і 

належать до літологічної пачки М-6, яка на цьому родовищі є газоносною [36]. 

Верхній карбон (C3), що з розмивом перекривається мезозоєм, 

представлений перевідкладеними породами світи С3
1
. Переважають глинисті 

породи з рідкісними прошарками пісковиків [103]. 

2.2.2. Тектоніка 

Моноклінальне  залягання  порід,  що  складають  південне  крило 
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антеклізи (Старобільсько-Міллеровська монокліналь), ускладнене серією 

згідних і незгідних скидів і характеризується ступінчастим і 

зворотньоступінчастим характером занурення. Амплітуди незгідних скидів, як 

правило,  не перевищують 125 м, амплітуди згідних скидів сягають 350 м і 

більше.  

Для Північних окраїн Донбасу, як і для центральнї частини Північного 

борту ДДЗ, характерною є наявність субширотної і субмеридіональної систем 

тектонічних порушень. Диз'юнктиви обох систем прослідковуються в плані на 

великі відстані. Плікативні форми проявляються у вигляді антиклінальних 

перегинів горизонів з амплітудою від 20 до 200 м у відкладах середнього і 

нижнього карбону. Широко розповсюджені ділянки терасовидного і 

субгоризонтального залягання пластів кам'яновугільного комплексу. Породи 

середнього карбону загалом наслідують структурні плани нижнього карбону, 

при цьому амплітуда структур і тектонічних порушень зменшується вгору за 

розрізом  [103]. 

Визначальним для зони зчленування Складчастого Донбасу і південного 

крила Воронезької антеклізи є розвиток системи регіональних насувів 

(Північнодонецький насув), регіональних тектонічних порушень зони 

Красноріцького скиду і підкидів. 

Систему розломів зони Красноріцького скиду формує ряд розривів, які 

кулісоподібно зчленовуються між собою і прослідковуються в субширотному 

напрямку у вигляді смуги шириною в кілька кілометрів і довжиною понад 200 

км. Скиди характеризуються тривалим, багатофазним конседиментаційним 

розвитком. Стратиграфічна амплітуда Північнодонецького насуву сягає 1000-

1500 м, кути падіння зміщувачів змінюються від 30-35º у карбоні до 60º – у 

відкладах мезозою. Товщина зони дроблення порід складає 30-100 м. 

Закладання насуву відноситься до заальської фази герцинського тектогенезу. 

Наступними фазами тихоокеанського і альпійського циклів проходило його 

омолодження. Генетично насув пов’язаний з північним рифтовим розломом 

кристалічного фундаменту [80]. 
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В цьому регіоні в осадовому чохлі поширені антиклінальні структури 

платформного типу, розвинуті на Старобільсько-Міллеровській монокліналі –

на північному сході (Мигринська, Львівська, Тепла, Краснодеркульська, 

Валуйська, Веселогорівська),  прирозломні структури Красноріцького типу, 

розвинуті в зоні Красноріцьких скидів (Марківська, Кружилівська, Борівська, 

Бурчакська, Вільхівська, Кондрашівська, Вергунська, Лобачівська, 

Трьохізбенська, Західно-Кримська, Крутогорівська та ін.), структури зони 

насувів Донбасу (піднасувної зони Північнодонецького насуву) – на півдні 

(Будьонівська, Надєждинська, Пархоменська та ін.) В північно-західному 

напрямку, на південно-східному продовженні Північного борту ДДЗ, 

розташовані Макіївська, Ольгівська і Зайцівська антиклінальні структури. За 

нафтогазогеологічним районуванням територія дослідження відноситься до 

нафтогазоносного району Північного борту, Красноріцького і Лисичанського 

газоносних районів (рис. 2.5). 

У відкладах світи С1
4
 верхнього серпухова вздовж крупних тектонічних 

порушень у вигляді валоподібних тіл субширотного простягання поширені 

рифогенні споруди. У вищезалягаючих відкладах вони проявляються слабкою 

пліткативною складчатістю, яка затухає у відкладах середнього карбону.  

Будова осадового чохла на південь від Красноріцького скиду (Кримсько-

Трьохізбенська ділянка) нагадує будову Юліївсько-Скворцівської зони 

Північного борту ДДЗ (Мобільна зона). Тут у кам'яновугільній товщі 

виділяється грабен, з незгідністю перекритий мезозойськими відкладами. 

Тектонічна історія цих ділянок була подібна, оскільки формування осадового 

чохла проходило під впливом одних і тих же фаз розтягнення 

(верхньовізейської, серпуховської та кінця карбону–початку ранньої пермі) 

протягом пізньопалеозойської стадії пострифтового занурення басейну. 

Кримську структуру вважають аналогом Юліївської  [86]. Таким чином, на 

думку автора, зону, що розташована північніше, можна вважати аналогом 

Відносно мобільної зони Північного борту ДДЗ. 
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Рис. 2.5. Фрагмент тектонічної схеми ДДП з елементами нафтогазогеологічного районування 

Умовні позначення: 1 - структури, 2 – родовища ВВ, 3 - південна частина Доно-Дніпровського прогину; газоносні (ГР) і 

нафтогазоносні райони (НГР) Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної області (НГО): К - Співаківський ГР, М - 

Красноріцький ГР, Н - Лисичанський ГР, О - Північного борту НГР [67] 
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Суходільська площа, до якої належать Надєждинська і Будьонівська 

антиклінальні структури, по відкладах нижнього карбону належить до 

піднасувної   зони   Північнодонецького   насуву.   Ці структури   закартовані  

влежачому крилі Північнодонецького насуву на фоні переважно 

моноклінального залягання порід осадового чохла, ускладненого серією 

різнотипних тектонічних порушень [103]. 

2.3. Центральна частина південної прибортової зони ДДЗ 

2.3.1. Стратиграфія 

Породи кристалічного фундаменту залягають на глибинах від 3550 м до 

5000 м [74]. 

Палеозойська ератема представлена девонською та кам’яновугільною 

системами, кам’яновугільна - нижнім та середнім відділами. 

Нижньокам’яновугільні відклади виділяються у складі всіх трьох ярусів - 

турнейського, візейського та серпуховського.  

Відклади турнейського ярусу (C1t) незгідно залягають на відкладах девону 

і представлені вапняками з прошарками аргілітів і мергелів, вапняками 

органогенними (Мовчанівське ГКР), піщано-аргілітовою, піщано-глинистою та 

карбонатною пачкою (Зачепилівське НГКР). На Зачепилівській площі розкрита 

товщина відкладів складає 380-450 м, на Ковпаківській площі - 150-565 м [32] 

(рис. 2.6).  

Візейські відклади (С1v) представлені нижньовізейським та 

верхньовізейським під’ярусами. Нижньовізейський під’ярус розглядається в 

об’ємі ХІІІ-ХІV м.ф.г.  

Нижньовізейські відклади (С1v1) на Ливенській площі, яка є об'єктом 

сейсмофаціальних досліджень, незгідно залягають на підстеляючих породах. 

До відкладів нижньовізейського під'ярусу приурочені поклади газу, виявлені 

свердловинами №№ 1, 2 Ливенської площі. Ці відклади в нижній частині 

(продуктивний горизонт В-26) літологічно представлені теригенними породами, 

а у верхній частині (продуктивний горизонт В-24-25) - біогенними карбонатами 

з прошарками аргілітів невеликої товщини [74]. 



 54 

 

Рис. 2.6. Центральна частина південної прибортової зони ДДЗ (за 

матеріалами [30, 74]) 

 

З біогермно-карбонатними тріщинно-кавернозними колекторами 

ранньовізейського віку пов'язані численні нафтові і газові поклади південної 

прибортової зони ДДЗ, зокрема на Новомиколаївському (Мовчанівському), 

Гнатівському, Юріївському, Кременівському, Ливенському родовищах [48, 74]. 

ХІV м.ф.г. літологічно складений переважно пісковиками з прошарками 

аргілітіів, згрупованими в літологічну пачку В-26. Товщина ХІV м.ф.г. 

змінюється від 173 м (св. № 8 Західно-Михайлівської площі) до 292 м (св. № 19 

Ливенської площі). 

ХІІІ м.ф.г. (горизонти В-24-25) в свердловинах №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 

Ливенського ГКР літологічно складений вапняками з малопотужними 

прошарками аргілітів.  
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Вапняки сірі, темно-сірі та з коричнюватим відтінком афанітові (тонко-, 

дрібнозернисті), органогенно-детритові, у верхній частині уламкові, глинисті, 

вуглефіковані, на окремих ділянках доломітові. Органічні залишки, які 

складають 45-70%, інколи до 90%, представлені фрагментами органогенних 

споруд (поліпняки колоніальних організмів (корали, моховатки, водорості)), 

скупченнями члеників кріноїдей, раковинами і відбитками брахіопод, 

поодинокими коралами, остракодами, рідше кріноїдеями і форамініферами. 

Органічні залишки піритизовані, перекристалізовані, кородовані, частково 

вилуговані з утворенням пустот розміром до 0,7 мм, з прожилками бітумінозної 

речовини. В свердловинах №№ 2, 3, 4 на окремих ділянках спостерігаються 

тріщини, виповнені білим кальцитом, та прожилки піритизованого окисленого 

бітуму. Товщина карбонатної товщі ХІІІ м.ф.г. змінюється від 102 м (св. № 2-

Ливенська) до 182 м  (св. № 7-Ливенська). В свердловинах № 8-Західно-

Михайлівській і № 19-Новомиколаївській горизонт складений перешаруванням 

теригенних порід (пісковиками, алевролітами, аргілітами) з тонкими 

прошарками вапняків. Товщина нижньовізейського під’ярусу на Ливенській 

площі становить 168-463 м [74]. 

На Зачепилівській площі нижня частина нижньовізейських відкладів 

представлена шаром світлих, середньо- і дрібнозернистих пісковиків з 

прошарками вуглистих аргілітів і вапняків. 

Вище за розрізом відклади представлені чергуванням темно-сірих до 

чорних вуглистих аргілітів, темно-сірих, глинистих, часто детритусових 

вапняків і сірих дрібнозернистих вапнякових пісковиків [56]. 

У верхній частині нижньовізейських відкладів залягає потужний (до 45 м) 

лінзовидний пласт сірого дрібнозернистого пісковика (продуктивний горизонт  

В-25). До відкладів нижньовізейського під’ярусу на Зачепилівському родовищі 

приурочені газові поклади горизонту В-25 і В-26  [18]. 

На Новоселівській і Східно-Виноградівській площах нижньовізейський 

під’ярус представлений пачкою пісковиків з прошарками аргілітів [32]. 
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Відклади верхньовізейського (С1v2) під'ярусу в об’ємі ХІІа, ХІІ та ХІ 

м.ф.г. незгідно залягають на відкладах нижнього візе. 

ХІІа м.ф.г. на Ливенській площі представлений перешаруванням 

пісковиків, вапняків, аргілітів, глин, іноді мергелів. Породи згруповані в 

літологічну пачку В-22-23. За даними ГДС в свердловині № 2-Ливенській 

виявлено газонасичений пласт в інтервалі 1536,4-1540,2 м. Товщина ХIІа м.ф.г. 

складає 23-115 м.  

ХІІ м.ф.г. з незгідністю залягає на породах ХIІа м.ф.г. і літологічно 

представлений глинистими породами з поодинокими прошарками алевролітів 

та пісковиків. Всі різновиди порід згруповані в пачки В-20, В-19 та В-18. 

Товщина ХІІ м.ф.г. на Ливенській площі складає 60-134 м. 

На породах ХІІ м.ф.г.  з незгідністю залягає ХІ м.ф.г., літологічно 

представлений перешаруванням пісковиків з глинисто-алевритовими породами. 

Всі різновиди порід згруповані в літологічні пачки В-16, В-15, В-14. Товщина 

ХІ м.ф.г. складає 140-248 м [74]. 

З пластами пісковиків верхньовізейського під’ярусу на Зачепилівському 

родовищі пов’язані газові поклади горизонтів  В-23, В-19-20, В-16–В-14  [18]. 

Серпуховський ярус (C1s) на Ливенському родовищі представлений в 

об’ємі нижнього та верхнього під’ярусів. 

Нижньосерпуховські відклади у складі IX-X м.ф.г.  згідно залягають на 

підстеляючих породах. Представлені вони переважно аргілітами і глинами 

аргілітоподібними, які чергуються з алевролітами та з прошарками пісковиків, 

вапняків і кам’яного вугілля. Всі різновиди порід згруповані в літологічні пачки 

С-23–С-21, С-19-20, С-18–С-16. Товщина нижньосерпуховського під’ярусу на 

Ливенській площі складає 252-363 м [74]. 

На Зачепилівській площі нижньосерпуховські відклади вміщують піщані 

пласти, з якими пов’язані газові поклади горизонту С-23 та нафтові поклади 

горизонтів С-19, С-18. Товщина нижньосерпуховського під’ярусу на площі 

складає 301-425м [18]. 
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Відклади верхньосерпуховського під’ярусу трансгресивно залягають на 

нижньосерпуховських. Представлені вони глинистими породами з прошарками 

вапняків, алевролітів та пісковиків, приурочених переважно до верхньої 

частини під’ярусу. Всі породи згруповані в горизонти С-9, С-8, С-6-7, С-5. 

Товщина верхньосерпуховського під’ярусу на Ливенській площі складає 93-217 

м [74]. 

На Зачепилівській площі виділяються окремі піщані пласти, в одному з 

яких виявлений газонафтовий поклад у верхній частині горизонту С-6-7. З 

пластами пісковиків пов’язані поклади горизонтів  С-8-9 та С-6-7. Товщина 

відкладів верхньосерпуховського під’ярусу на Зачепилівському родовищі не 

витримана в зв’язку з трансгресивним заляганням на них порід середнього 

карбону. Вона змінюється від 80 м до 143 м [18]. 

На Новоселівській і Східно-Виноградівській площах під’ярус, в 

основному, представлений аргілітами з рідкими прошарками пісковиків, 

алевролітів і вапняків. До шарів пісковиків в горизонтах С-6, С-7, С-3-4 

приурочені поклади газу [32]. 

Середньокам’яновугільний відділ на Ливенській і Зачепилівській  площах 

представлений лише башкирським ярусом. 

Башкирський ярус (С2b) трансгресивно залягає на серпуховських відкладах 

і представлений в об’ємі нижньобашкирського та верхньобашкирського 

під’ярусів.  

Породи нижньобашкирського під'ярусу, представлені глинистими 

породами з прошарками пісковиків, алевролітів, вапняків, згруповані в 

літологічні пачки Б-12, Б-11, Б-10. 

Верхньобашкирський під’ярус представлений в об’ємі світ С2
2 
 та С2

3
,  світа 

С2
4 
відсутня внаслідок розмиву. 

Світа С2
2
 літологічно складена перешаруванням глин аргілітоподібних, 

алевролітів, пісковиків та  прошарками вапняків. В світі виділені дві літологічні 

пачки Б-9 та Б-8. Товщина світи С2
2
 становить 97-106 м. 
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Світа С2
3
 на Ливенській площі представлена не в повному об’ємі, 

оскільки її верхня частина приурочена до перерви в осадконакопиченні. 

Літологічно світа складена чергуванням алевролітів, пісковиків та глин 

аргілітоподібних. Усі різновиди порід згруповані в горизонти Б-7, Б-5-6. 

Товщина світи С2
3  

в свердловинах Ливенського родовища –  72-121 м, в 

свердловині № 8-Західно-Михайлівській – 15 м [74]. 

В межах Зачепилівського родовища башкирський ярус представлений, в 

основному, потужними пластами сірих та різнокольорових пісковиків, до яких 

приурочені поклади ВВ горизонтів Б-12–Б-8. Внаслідок передтріасового 

розмиву товщина під’ярусу невитримана і змінюється в широкому діапазоні – 

від 149 до 699 метрів [18].  

На Новоселівській і Східно-Виноградівській площах 

середньокам’яновугільні відклади залягають незгідно на підстеляючих породах. 

Представлені вони пісковиками, алевролітами, аргілітами з невеликими 

прошарками вапняків. Товщини зменшуються у напрямку борту від 1264 м до 

1000 м.  

Відклади московського ярусу (C2m)  тут, на відміну від Ливенської площі, 

не розмиті і представлені чергуванням пачок глин, алевролітів, пісковиків, іноді 

вапняків у верхній частині розрізу.  

Верхньокам’яновугільні відклади (С3) також не розмиті і складені піщано-

глинистими породами, які з незгідністю залягають на підстеляючих породах 

московського ярусу. В південному та південно-західному напрямку товщина 

відкладів С3 зменшується до повного розмиву (Юріївська, Кременівська, 

Виноградівська структури) [32]. 

Кам’яновугільні відклади у межах зазначених ділянок Південної 

прибортової зони з незгідністю перекриваються породами мезокайнозою.  

2.3.2. Тектоніка 

Границею Південного борту і грабена є південний крайовий розлом 

(Голубівсько-Михайлівський), який  на   всьому  своєму   простяганні  не   є  

неперервним,  а  зміщується   в   місцях   поперечних  розломів в  фундаменті.  
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Тут,  за   даними  сейсморозвідки   і  буріння, розвинута  крайова  шовна  зона   

субширотного  простягання,  яка  з'єднує  бортову  частину  з  грабеном. 

На  північ   від  крайового  розлому   кристалічний   фундамент   

ступінчастоподібно занурюється  в бік  западини   за   системою  скидів.  

Глибина   його   залягання  змінюється   від 3,43,5 км  поблизу  крайового 

розлому   до 5,56,5  км  у  грабені. Вздовж крайового  розлому  розташована  

низка  прирозломних антиклінальних   структур  Михайлівсько-Голубівського 

валу, який слідкується від Зачепилівської площі на північному заході до 

Голубівської площі на південному сході. Його напрямок змінюється в 

залежності від траси крайового розлому. В межах валу виділяються 

Зачепилівська, Ливенська, Миколаївська, Західно-Миколаївська, Кременівська,  

Новоселівська, Голубівська та  інші антиклінальні складки (рис. 2.6). 

Площина скидача крайового розлому, який має форму скиду і трасується 

до відкладів тріасу, має північно-східний та північний напрямок падіння. Тут 

розвинута система розривів субширотного і субмеридіонального простягання.  

Їх амплітуди змінюються від 50 м до 250 м. Тектонічні порушення 

субширотного простягання є конседиментаційними. Розриви, розташовані 

перпендикулярно до крайового розлому є постседиментаційними,  формувались 

вони в передтріасовий час. 

Осадовий чохол центральної частини південної прибортової зони 

характеризується інтенсивною дислокованістю, яка обумовлена процесами 

соляного тектоногенезу і різнонаправленими рухами блоків фундаменту, а 

також неспівпаданням структурних планів підсольового девону зі 

структурними планами надсольового девону і нижнього карбону [99]. 

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

верхньовізейському структурних планах являє собою складнопобудовану 

брахіантиклінальну складку, ускладнену серією різнонаправлених тектонічних 

порушень. Складка характеризується асиметричною будовою крил і 

перикліналей та обширною склепіневою частиною. Ливенська брахіантикліналь 

характеризується складною блоковою будовою, обумовленою соляним 
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тектоногенезом, та складним співвідношенням палеозойських структурних 

планів. В ранновізейський час склепінева частина складки була зоною 

накопичення відкладів рифогенно-карбонатного комплексу. Особливістю 

Ливенського підняття є наявність в покрівлі карбонатних відкладів 

нижньовізейського віку малоамплітудних невеликих за розміром (0,25-0,5 км) 

склепінь, пов'язаних з органогенними спорудами [74]. 

2.4. Південно-східна частина приосьової зони ДДЗ 

2.4.1. Стратиграфія 

Глибини залягання кристалічного фундаменту за даними кореляційного 

методу заломлених хвиль (КМЗХ) тут фіксуються на абсолютних глибинах від   

-9,0 до -15,5 км.  

Осадовий чохол, який залягає з великою кутовою і стратиграфічною 

незгідністю на докембрійських породах фундаменту, складений девонськими, 

кам’яновугільними, пермськими і мезокайнозойськими відкладами. Літологічна 

характеристика відкладів осадового чохла та їх товщини наведені на рис. 2.7. 

Найдревніші породи осадового чохла представлені потужною товщею 

девонських відкладів, які формувались на рифтовому етапі розвитку ДДЗ. В 

розрізі девону переважають карбонатно-теригенні породи з прошарками 

ефузивних (базальтові і андезито-базальтові порфірити, туфолави, діабази), 

ефузивно-осадових (туфопісковики, туфіти) і хемогенних (кам’яна сіль, 

ангідрит) порід. В непорушеному заляганні вони закартовані на Шандрівській, 

Орільській, Затишнянській площах. На Краснопавлівському піднятті 

(Сахновщинська площа) хемогенними породами девону сформований соляний 

шток. 

Кам’яновугільна система представлена всіма трьома відділами.  

Найбільш давніми відкладами карбону є нижньосерпуховські (С1s1). 

Складені вони переважно теригенними різновидами з прошарками вапняків.  

Середньокам'яновугільні (C2) утворення на Краснопавлівському піднятті 

розкриті не в повному обсязі і складені аргілітами, алевролітами, пісковиками з 

прошарками карбонатів. В південно-східній частині приосьової зони ДДЗ на  
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 Рис. 2.7. Південно-східна частина приосьової зони ДДЗ. Стратиграфічна 

колонка  [54] 
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схилах антиклінальних структур процеси розмиву порід карбону були не 

такими інтенсивними, як на Північному борту, тому в алювіальних об’єктах 

московського ярусу були виявлені поклади ВВ (пісковики продуктивних 

горизонтів М-7-М-1) [54]. 

Верхньокам'яновугільні відклади (C3) представлені, в основному, 

аргілітами з прошарками пісковиків, алевролітів і карбонатних порід. Товщина 

верхньокам'яновугільних відкладів на Краснопавлівському піднятті складає 

1550-1975 м. 

Пермські відклади об’єднані в картамиську світу нижнього відділу. 

Хемогенні утворення цього віку поширені лише в північній частині 

Сахновщинської площі.  

Мезокайнозой характеризується досить повними розрізами усіх систем – 

від тріасової до четвертинної [54]. 

2.4.2. Тектоніка 

Поверхня кристалічного фундаменту в межах Сахновщинської площі являє 

собою крутопадаючу монокліналь, ускладнену розривними порушеннями. В 

центральній частині площі фіксується крупноамплітудний скид із амплітудою 

1,5 км. 

Краснопавлівське підняття, прорване в склепінні одноіменним соляним 

штоком, східна центриклінальна частина Григорівського прогину, фрагмент 

обширної прибортової Октябрсько-Сахновщинської монокліналі є основними 

тектонічними структурами осадового чохла [54]. 

Формування Краснопавлівського штоку розпочиналось на перетині двох 

розломів – північно-східного і субширотного простягання. Активний ріст 

штоку відбувався в пізньосерпуховську фазу тектогенезу, в кінці московського 

часу і продовжувався до передпалеогенового часу. На північний захід від 

Краснопавлівського підняття розташована Ліговська складка субширотного 

простягання. На сході знаходиться Новомечебилівська брахіантиклінальна 

складка субширотного простягання,  південніше по відкладах середнього 

карбону відмічається монокліналь, ускладнена невеликим за розмірами  
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Герсеванівським структурним носом (рис. 2.8) [54]. 

 

 

Рис. 2.8. Південно-східна частина приосьової зони ДДЗ. Оглядова карта з 

контуром 3D сейсмічної зйомки, в межах якої проведено сейсмофаціальний 

аналіз [54]. 

Висновки до розділу 2 

 Аналіз геологічної будови ділянок дослідження та наявність порід з 

хорошими колекторськими властивостями в інтервалах проведення 

сейсмофаціального аналізу вказують на перспективність цих інтервалів в 

зв’язку з нафтогазоносністю. 

Осадова товща центральної частини Північного борту ДДЗ 

характеризується невеликими глибинами залягання та наявністю системи 



 64 

згідних і незгідних скидів, що екранують поклади ВВ. Літологічний склад 

відкладів верхньої частини московського ярусу середнього карбону, в інтервалі 

якого на Мягківській площі був проведений сейсмофаціальний аналіз, 

представлений теригенною товщею, серед яких в літологічних пачках М-7–М-1 

трапляються пісковики з хорошими колекторськими властивостями.  

З рифогенними спорудами Північних окраїн Донбасу 

пізньосерпуховського віку пов’язані численні поклади ВВ. На Суходільській 

площі, в межах якої був проведений сейсмофаціальний аналіз, в інтервалі С1
4
 

(C1s2) свердловинами розкриті зарифові лагунні ангідрити, які на багатьох 

ділянках межують з одновіковими рифовими спорудами. Такий рифовий масив, 

що межує з лагунними ангідритами, прогнозується на Суходільській площі.  

В центральній частині південної прибортової зони ДДЗ значно поширені 

карбонатні масиви турнейсько-раньовізейського віку, з якими пов’язані 

поклади ВВ. В склепінні Ливенської антикліналі, до якої приурочене 

однойменне ГКР, і в межах якого проведено сейсмофаціальний аналіз, у 

верхній частині нижньовізейської товщі керном охарактеризовані продуктивні 

вапняки органогенного походження.  

Середньокам’яновугільні відклади осадового чохла південно-східної 

частини приосьової зони ДДЗ представлені аргілітами, алевролітами та 

пісковиками. В алювіальних об’єктах середнього та верхнього карбону в цій 

частині ДДЗ були виявлені поклади ВВ, що дає підстави прогнозувати на 

Сахновщинській площі в цьому інтервалі наявність пісковиків подібного 

генезису з хорошими колекторськими властивостями.   
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ФАЦІАЛЬНІ УМОВИ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ АКУМУЛЯТИВНИХ 

ТІЛ (ОБ’ЄКТІВ НЕАНТИКЛІНАЛЬНОГО ТИПУ) 

Об'єктами неантиклінального типу в дисертаційній роботі названі відносно 

невеликі за розміром локальні літологічні тіла (локальні акумулятивні форми), 

які виникли внаслідок акумуляції теригенних відкладів в континентальних і 

прибережно-морських умовах осадконакопичення (руслові і барові об'єкти), а 

також карбонатних відкладів в мілководно-морських шельфових умовах 

осадконакопичення (карбонатні споруди органогенного походження).  

Протягом кам’яновугільного періоду територія сучасних ДДЗ і 

Складчастого Донбасу та його окраїн розміщувались в єдиному басейні – Доно-

Дніпровському прогині (ДДП).  

Поширення і зміна фацій залежать від таких взаємопов'язаних 

контролюючих факторів, як процеси осадконакопичення, надходження 

осадового матеріалу, клімат, рельєф, тектоніка, зміни рівня моря, біологічна 

активність, хімія вод, вулканізм [75]. У розділі за літературними даними, 

доповненими власними спостереженнями авторки, надано загальну 

характеристику палеогеографічних умов седиментації в ДДП, на фоні яких 

формувались відомі раніше та вперше виявлені нею характерні локальні 

акумулятивні форми (геологічні тіла). Для цього авторкою були проаналізовані 

літологія кам’яновугільних відкладів, тектоніка ділянок дослідження та 

результати проведеного нею сейсмофаціального аналізу. 

Існування на морському дні піднять, пов’язаних з конседиментаційною 

солянокупольною тектонікою і рухами кристалічного фундамента, сприяло 

формуванню  в турне карбонатних тіл, деякі з яких мають рифогенну природу 

[23, 42]. Зокрема, на Новомиколаївській площі в цей час сформувались 

біогенно-карбонатні тіла біостромного типу [48]. 

На границі пізнього турне-раннього візе в області південної прибортової 

зони в умовах прибережного мілководдя накопичувались піщано-карбонатні 
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відклади. На перехідних, від шельфових до депресійних, ділянках імовірно 

існували внутрішньошельфові карбонатні органогенні споруди і акумулятивні 

тіла, на облямуванні депресійної області – бар’єрні рифи, в її межах - 

внутрішньобасейнові органогенні споруди і банки. В східній частині південної 

прибортової зони та на моноклінальному схилі приосьового грабена ДДЗ з 

різноманітними рифогенно-карбонатними пастками турнейсько-

нижньовізейського РКК пов'язані поклади ВВ в таких родовищах, як 

Богатойське, Новомиколаївське, Гнатівське, Кампанське, Селюхівське, 

Мачуське, Личківське та ін. [42]. 

Візейський вік в ДДЗ характеризується розширенням успадкованого від 

турнейського часу морського басейну і широким розвитком морських умов 

осадконакопичення, тому нижньовізейські горизонти в прибортових частинах 

западини залягають як на турнейських, так і на верхньодевонських відкладах, а 

на бортах - на докембрійських.  

В ранньому візе центральна частина Північного борту, південна 

прибортова зона ДДЗ та Західні окраїни Донбасу являли собою мілководний 

морський басейн з нормальною солоністю і температурою води не нижчою за 

20-25º,  його глибина не перевищувала 100 м  [23]. 

В центральній частині південної прибортової зони ДДЗ формувались 

шельфові і внутрішньошельфові карбонатні об’єкти органогенного 

походження, складені біоморфними, біоморфно-детритусовими вапняками, 

товщиною до 230 м. На Ливенській площі за результатами сейсморозвідки і 

буріння закартовано нижньовізейський внутрішньошельфовий карбонатний 

масив, сформований на піднятті, утвореному девонською сіллю [63, 74]. 

Об’єкти шельфового біогермно-карбонатного типу (брахіоподові банки, 

губково-кріноїдні біогерми та інші) товщиною до 200 м формувались в 

прибортових і приосьовій зоні авлакогена на палеопідняттях. Максимальні 

товщини верхньої теригенно-карбонатної товщі (до 300-350 м) встановлені на 

південному сході приосьової зони. Оскільки в цей час область морської 

седиментації була значно розширена, на бортах западини, де спостерігаються 
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поступові переходи від морських фацій до континентальних, накопичувались 

глинисто-карбонатні відклади невеликої товщини (від 5 до 15 м) [23].  

На крайньому північному заході ДДЗ та на південних схилах Воронезького 

масиву (ВМ) в ранньому візе існував басейн континентальної седиментації.  

Верхньовізейські відклади накопичувались на пізньовізейському-

ранньопермському синеклізно-міогеосинклінальному етапі розвитку регіону. 

Пізньовізейська трансгресія значно розширила область морської седиментації. 

Море займало приосьову зону Донбасу і південний схід ДДЗ, де 

накопичувались депресійні глинисті відклади, а також південну частину схилу 

ВМ, де в цей час існував мілководний морський басейн з шельфовим 

карбонатонакопиченням. Решта території ДДЗ зазнавала постійної зміни умов 

морської і алювіально-болотно-дельтово-лагунної седиментації [39]. В 

центральній частині Південної прибортової зони ДДЗ відклади верхнього візе 

імовірно формувались в прибережно-морських умовах. На Північному борту 

ДДЗ в пізньовізейський-серпуховський час формувались піщані відклади, 

пов’язані з конусами виносу, баровими тілами, палеоруслами, які виникали у 

мілководній прибережній частині морського басейну [24].   

Нижньосерпуховські відклади в ДДЗ формувались в регресивну фазу 

пізньовізейсько-ранньосерпуховського етапу осадонакопичення. В цей час 

відбувалось затухання нисхідних коливальних рухів і скорочення басейну 

седиментації. У порівнянні з верхньовізейськими, нижньосерпуховські відклади 

в регіоні поширені значно менше. На підстеляючих породах вони залягають без 

ознак незгідності. 

Перша половина пізньосерпуховського часу ознаменувалась новою 

значною морською трансгресією, дещо меншою за пізньовізейську, а друга 

половина – регресивним етапом розвитку морського басейну. ДДП в цей час 

був стійким і обширним басейном седиментації. Значні нисхідні і висхідні 

коливальні рухи спричинили формування товщі поліфаціальних порід 

циклічної будови [23]. 
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На більшій частині території регіону в цей час існували 

нормальноморські умови осадконакопичення, які змінювались більш 

тривалими субконтинентальними обстановками. В лагунах і заболочених 

приморських рівнинах відбувалось торфоутворення.  

У прибортових зонах ДДЗ в пізньосерпуховський час відбувалась 

неодноразова зміна морського і континентального режимів седиментації. З 

північного заходу западини в південно-східному напрямку, разом зі 

збільшенням товщини відкладів, в розрізі збільшується вміст пісковиків та 

зростає роль карбонатних відкладів. На Північному борту ДДЗ в цей час 

накопичувались літорально-шельфові карбонатні відклади [23].  

На північному сході прогину існував теплий мілководний морський басейн  

з глибиною до 100 м, помірним гідродинамічним режимом і нормальною 

солоністю. В пізньосерпуховський час майже на всій території північно-східної 

частини ДДП (сучасна зона зчленування складчастого Донбасу і Ворнезької 

антеклізи) склались сприятливі умови для формування рифогенно-карбонатних 

споруд. Такі споруди формувались в умовах мілководноморського шельфу на 

припіднятих ділянках морського дна: тектонічних блоках фундаменту і 

флексурах (Мигринська площа), а також на піднятих блоках, утворених 

згідними (Муратівська площа) та незгідними (Краснодеркульська, 

Надєждинська, Будьонівська структури) скидами. У північно-західній частині в 

умовах теплого моря з гарною циркуляцією води, в асоціації з напівзакритими 

застійними лагунами, формувались біогермні споруди невеликої товщини 

(Макіївське родовище) [9, 67, 101].  

В той час, як область морського шельфового карбонатонакопичення 

поширювалась на південному схилі ВМ (Старобільсько-Міллерівська 

антикліналь), на південному сході приосьової зони ДДЗ існував депресійний 

морський басейн, в якому накопичувались темнокольорові алеврито-глинисті 

флішоїдні відклади. На границі цих двох фаціальних областей в зоні 

Красноріцьких скидів формувались крупні (товщиною до 400-600 м) 

рифогенно-карбонатні масиви, промислова нафтогазоносність яких доведена на 
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Муратівському та інших родовищах Північних окраїн Донбасу. Загальна 

товщина верхньосерпуховських відкладів коливається від 30-50 м на крайньому 

північному заході і моноклінальних схилах ДДЗ до 600 м і більше – на 

південному сході приосьової частини авлакогену [23].  

Доно-Дніпровський басейн седиментації продовжував існувати і в 

середньому карбоні. Осадконакопичення відбувалось на схилах УЩ і ВМ. На 

початку середньокам’яновугільної епохи продовжувалась і завершилась 

регресія, яка розпочалась в кінці раннього карбону. Вона була пов’язана з 

«евстатичною подією» планетарного масштабу, яка призвела до обміління 

басейнів седиментації і формування стратиграфічних перерв у різних регіонах 

світу [23]. 

Ранньобашкирська трансгресія призвела до переважання  в ДДП морських 

умов осадконакопичення над континентальними. Відклади 

нижньобашкирського під’ярусу характеризуються різким зменшенням 

піщанистості, відсутністю вугленосності і переважанням морських фацій. 

Найбільшого поширення морські умови в цей час досягли в ДДЗ та на 

південному схилі ВМ. Це відобразилось у формуванні циклічної товщі, 

складеної чергуванням щільних, часто вуглистих аргілітів, алевролітів, 

грубозернистих пісковиків та мікрозернистих, часто глинистих, органогенно-

детритових вапняків. На Північних окраїнах Донбасу формувались обширні 

зони з коралово-водоростевими біостромами і біогермами. На півдні вони 

межували з депресійною областю ранньобашкирського морського басейну 

приосьової зони ДДЗ, де формувались вапняково-глинисті мули [23, 88].  

В пізньому башкирі Дніпровсько-Донецький басейн седиментації 

охоплював територію ДДЗ, Донбасу і південного схилу Воронезької антеклізи. 

Розмір басейну значно скоротився порівняно з ранньобашкирським. Зміни 

палеотектонічних і палеогеографічних умов осадконакопичення (загальний 

підйом території і пов’язана з ним регресія) викликали зміну 

ранньобашкирського морського осадконакопичення на пізньобашкирсько-

московську поліфаціальну теригенну седиментацію. Пізньобашкирський 



 70 

осадовий комплекс, на відміну від ранньобашкирського, формувався, в 

цілому, крупною палеорікою, яка протікала по простяганню Доно-

Дніпровського авлакогену (ДДА). В неї з півдня і півночі впадали притоки, які 

приносили теригенний матеріал з УЩ і ВМ. Палеоріка впадала в 

глибоководний басейн, який розміщувався на схід від Донбасу. 

Верхньобашкирські і московські відклади накопичувались в умовах 

алювіально-низинно-дельтової рівнини. Вона періодично заболочувалась, 

внаслідок чого відбувалось торфоутворення, і заливалась морем. В результаті 

короткочасних трансгресій формувались регіонально витримані прошарки 

вапняків з залишками морських організмів. На північному сході продовжували 

накопичуватись вапняки затоково-морського походження [23]. 

Верхньобашкирські пісковики в ДДЗ характеризуються різноманітністю 

речовинного складу. Поряд з дрібно- і середньозернистими пісковиками 

прибережно-морського і барового походження, на південному сході та в 

південній прибортовій зоні западини трапляються різно-, крупно- і 

грубозернисті пісковики руслового типу з похилою шаруватістю.  

В південній прибортовій зоні окрім руслових пісковиків поширені 

водоростеві вапняки прибережно-морського, можливо затокового мілководного 

походження. Тут в умовах заболочених лагун накопичувались шари вуглистих 

порід. В північно-східній частині ДДЗ переважають більш глибоководні сірі і 

темно-сірі масивні біоморфно-детритові вапняки з дещо підвищеним вмістом 

органічної речовини, бітумінозністю і піритизацією [23].  

В південно-східій частині приосьової зони ДДЗ на піднятях, пов'язаних з 

солянокупольною тектонікою, в пізньому башкирі імовірно існували невеликі 

річкові системи звивистої форми [54, 70]. 

На південному схилі Воронезької антеклізи у пізньобашкирський час 

панували мілководноморські умови, що призвели до формування суцільної 

товщі біогенних і біогенно-уламкових вапняків. Нижня частина 

верхньобашкирських відкладів складена суцільною товщею вапняків, часто 

органогенно-детритових, товщиною 60 м [23]. 
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В центральній частині Північного борту ДДЗ середньокам’яновугільний 

седиментаційний етап характеризувався утворенням двох формацій: нижньої – 

нижньобашкирської теригенно-карбонатної лагунно-морської і верхньої – 

верхньобашкирсько-московської теригенної строкатобарвно-вугленосної [97].  

З початком московського віку Доно-Дніпровський басейн продовжував 

міліти і скорочуватись за розміром. Цей процес носив пульсаційний характер. 

Більша частина території України в московському віці являла собою сушу. 

Найбільш припіднятою була територія УЩ. 

Зберігався основний тип тектонічних рухів - відносно рівномірні 

епейрогенічні коливання. Неоднакова їх інтенсивність в різних геоструктурних 

районах басейну визначила різноманітні ландшафтно-палеогеографічні 

особливості та обстановки осадконакопичення, які змінювались  протягом 

московського часу на фоні загальної тенденції скорочення басейну [23].  

Осадконакопичення проходило в три етапи, які найбільш більш виразно 

проявились в південно-східній частині авлакогену. В ранньомосковський час 

досить велику роль відігравали континентальні і лагунні обстановки, що іноді 

змінювались мікротрангресіями. В цей час в центральній частині Північного 

борту ДДЗ імовірно формувались локальні піщані тіла барового походження 

[73, 79]. В першій половині пізньомосковського часу збільшилась роль 

морських умов, що проявилось в збільшенні тривалості і площі трансгресій. 

Третій етап охоплює більшу частину ісаївського часу і характеризується 

нерівномірністю епейрогенічних коливань, підвищенням ролі висхідних рухів, 

активізацією річкових систем. Почавшись приблизно з другої половини віку, ці 

зміни носили пульсаційний характер. Посилення висхідних рухів призвело до 

подальшого зростання ролі континентальних обстановок, які абсолютно 

домінували  в крайній північно-західній платформенній частині ДДЗ [23]. На 

моноклінальному схилі центральної частини Північного борту і на припіднятих 

ділянках приосьової зони ДДЗ імовірно існували річкові системи [54, 70-72]. 

В пізньому карбоні більшу частину території України займала область 

постійно припіднятої суші. Північно-східний акумулятивний басейн об'єднував 
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дві геоструктури: ДДА та південний схил ВМ. Протягом 

пізньокам’яновугільної епохи площа морського басейну поступово 

скорочувалась, зростала роль континентальних обстановок. В цей час 

активізувався ріст багатьох соляних куполів, збільшились амплітуди 

епейрогенічних коливань [23]. Внаслідок росту солянокупольних структур в 

південно-східній частині приосьової зони ДДЗ на підняттях, пов’язаних з цими 

структурами, імовірно  існували річкові русла різної величини з напрямком 

течії як в бік, так і вздовж западини [54, 70].  

Висновки до розділу 3 

Описані в розділі фаціальні умови, які існували в ДДП в певні відрізки 

кам’яновугільного періоду, були сприятливими для формування локальних 

геологічних тіл, вперше спрогнозованих автором за результатами 

сейсмофаціального аналізу. 

Так, в турнейсько-ранньовізейський час в південній прибортовій зоні ДДЗ 

в умовах прибережного мілководдя з нормальною солоністю і температурою 

води 20-25
0
 на глибині до 100 м формувались шельфові і внутрішньошельфові 

карбонатні масиви органогенного походження. У внутрішньошельфовій зоні 

був сформований прогнозний нижньовізейський карбонатний масив Ливенської 

площі, вперше оконтурений за результатами сейсморозвідки і буріння. 

Протягом пізньосерпуховського часу на північному сході ДДП існував 

теплий мілководний морський басейн з глибиною до 100 м, нормальною 

солоністю води і помірною гідродинамікою На припіднятих ділянках 

морського дна формувались біогермні масиви, які часто межували з 

зарифовими лагунами. Такий прогнозний карбонатний масив, що межує з 

областю поширення зарифових лагунних ангідритів, вперше оконтурений за 

результатами сейсморозвідки  3D на Будьонівській і Надєждинській структурах 

Суходільської площі, сформувався на піднятих блоках, утворених двома 

незгідними скидами. 

У пізньому башкирі та на початку московського віку Доно-Дніпровський 

басейн осадконакопичення скорочувався, і в південно-східній частині 
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приосьової зони ДДЗ формувались палеорічки. На Сахновщинській площі 

невеликі ймовірно річкові системи звивистої форми в інтервалі 

верхньобашкирських і верхньомосковських відкладів були вперше виявлені 

автором за результатами сейсмофаціального аналізу. 

В московський час в центральній частині Північного борту ДДЗ в 

узбережно-морських умовах могли утворюватись піщані бари, один з яких був 

спрогнозований автором за результатами сейсмофаціального аналізу у нижній 

частині московських відкладів на Мягківській площі. Оскільки посилення 

висхідних рухів призвело до подальшого зростання ролі континентальних 

обстановок, на моноклінальному схилі центральної частини Північного борту 

могли існувати річкові системи, деякі з яких вперше оконтурені автором за 

результатами сейсмофаціального аналізу на Мягківській площі. 

Більша частина сучасної території України в пізньому карбоні була 

суходолом. В цей час активізувався ріст соляних куполів, що формували 

палеопідняття, на схилах яких в південно-східній частині приосьової зони ДДЗ 

існували річкові русла, деякі з яких вперше спрогнозовані автором за 

результатами сейсмофаціального аналізу на Сахновщинській площі.  

Таким чином, фаціальні умови формування локальних літологічних тіл, що 

були виявлені автором за результатами сейсмофаціальних досліджень в карбоні 

ДДП, підтверджені історією геологічного розвитку регіону, а отримані автором 

результати деталізують його геологічну будову. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

4.1. Підготовка вхідних даних для сейсмофаціального аналізу 

До проведення сейсмофаціального аналізу була виконана комплексна 

інтерпретація наявних геолого-геофізичних матеріалів на площах дослідження. 

На Ливенській, Суходільській і Мягківській площах структурна інтерпретація 

була виконана автором особисто в в програмних пакетах SeisEarthXV і 3D 

Canvas компанії Paradigm Geophysical. Вхідними даними для цього слугували 

часові мігровані куби сейсмічних даних, отримані в результаті обробки 

польових сейсмічних матеріалів (рис. 4.1.1.), результати кореляції розрізів 

свердловин, графіки залежності час-глибина за даними сейсмокаротажу (СК), 

дані ГДС, описи інтервалів випробування, описи керну, інформація про 

геологічну будову ділянок робіт, структурні побудови.  

 

         

Рис. 4.1.1. Об’ємне зображення часового мігрованого куба 

 

Для всіх ділянок дослідження вхідні дані дещо відрізнялись. Так, описи 

керну свердловин, пробурених в межах контуру сейсмічної зйомки були тільки 

на Ливенській площі, а на інших ділянках (Мягківська, Суходільська, 

Сахновщинська площі) керн не відбирався, тому були використані і 

проінтерпретовані дані ГДС і літолого-фаціальні характеристики відповідних 

відкладів сусідних площ. Для проведення сейсмофаціального аналізу 
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необхідною умовою була наявність сейсмічних кубів і даних для точної 

стратиграфічної прив’язки інтервалів досліджень: залежності час-глибина, 

отримані за результатами СК та стратиграфічне розчленування розрізу 

свердловин на площах дослідження. 

Після прив’язки стратиграфічних границь і продуктивних горизонтів до 

відповідних сейсмічних границь (відбиваючих горизонтів сейсмічних кубів), 

була проведена їх кореляція, отримані об’ємні структурно-тектонічні моделі, 

структурні поверхні з яких в подальшому використовувались для вибору 

інтервалів проведення сейсмофаціального аналізу.  

Важливим етапом фаціального аналізу є встановлення 

палеогеоморфологічних умов формування локальних літологічних тіл. Для  

алювіальних об’єктів це вивчення тектонічної будови території, нахилу русла, 

товщини відкладів, величини стоку води, кліматичних умов, аналіз процесів, 

що відбуваються в алювіальній обстановці [100], напрям зносу кластичного 

матеріалу. Для мілководноморських і прибережних локальних об’єктів (барові 

тіла, карбонатні масиви) це - тектонічна будова площі, палеокліматичні 

особливості, глибина, солоність басейну, температура води, освітленість тощо. 

Крім аналізу цих параметрів, проведеного за літературними джерелами, в 

процесі інтерпретації для палеореконструкцій автором була застосована 

процедура палеовирівнювання на сейсмічні горизонти. Вона виявилась 

ефективною на всіх ділянках досліджень: на Ливенській і Суходільській 

площах  для визначення характеру палеопідняттів, на яких формувались 

органогенні споруди, на Мягківській і Сахновщинській площах  для 

встановлення поперечних і поздовжніх врізів прогнозних палеорусел в 

підстеляючі породи. 

У випадках відсутності літолого-фаціальної характеристики застосовують 

непрямі літолого-фаціальні ознаки. Відмінності між морськими баровими та 

алювіальними тілами можна виявити на каротажних діаграмах, зокрема, за 

конфігурацією кривих власної поляризації (ПС). Без аналізу текстурних і 

структурних особливостей порід ці характеристики не можуть бути 
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універсальним фаціальним показником, проте вони є важливим елементом 

фаціальних реконструкцій [61, 72].  

4.2. Сейсмофаціальний аналіз 

Для проведення сейсмофаціального аналізу були використані часові 

мігровані куби і структурні поверхні по підошвах стратиграфічних комплексів 

та покрівлях продуктивних горизонтів.  

Сейсмофація і сейсмокомплекс є найважливішими поняттями 

сейсмостратиграфії, мета якої  вивчення стратиграфії і осадових фацій 

шляхом інтерпретації даних сейсморозвідки [62]. Основні принципи 

сейсмостратиграфії були викладені Р. Шериффом та ін. під ред. Ч. Пейтона 

[91]. Сейсмічна стратиграфія орієнтується на виділення основних формацій і 

фацій, дослідженні їх внутрішньої структури за допомогою аналізу зміни 

характеру хвилього поля. Для цього в сейсмічному полі виділяються і 

корелюються сейсмічні комплекси (КС), встановлюється вік їх формування, 

визначаються і аналізуються сейсмофації, ритми коливань рівня моря, при яких 

створювались певні фаціальні умови.  

Вважається, що КС  це осадовий комплекс, який виділяється на 

сейсмічному розрізі у вигляді послідовності генетично пов’язаних пластів, які 

згідно залягають. Покрівля і підошва комплексу обмежені поверхнями 

незгідності [62]. КС прийнятий за основу сейсмостратиграфічної одиниці в 

ДДЗ. Стратиграфічно йому може відповідати відділ, ярус, під’ярус. 

В межах КС виділяють сейсмофації - групи сейсмічних відбиттів, які 

мають схожі параметри, такі, як конфігурація, пов’язана з характером 

нашарування, неперервність, яка відповідає неперервності шарів, амплітуда, 

яка характеризує співвідношення щільності порід і швидкості сейсмічних 

хвиль, частота, що залежить від товщини пластів тощо [91]. Таким чином, 

сейсмічна фація являє собою тривимірну сейсмічну одиницю, яку можна 

закартувати і встановити на основі конфігурації, амплітуди, частоти сейсмічних 

відбиттів та ін. [75]. Стратиграфічно їй може відповідати горизонт, шар, пласт. 
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Використання цих понять дає можливість оперувати поняттям 

сейсмофаціального аналізу  опису і геологічної інтерпретації вищевказаних та 

інших параметрів сейсмічних відбиттів (їх конфігурації, неперервності тощо) 

[62, 68].  

Метою сейсмофаціального аналізу є відновлення умов осадконакопичення 

і прогноз літофацій за даними сейсморозвідки. Прямої кореляції між певним 

типом малюнка хвильового сейсмічного поля і літологією не існує, тому для 

відновлення умов осадконакопичення і прогнозу літологічних характеристик 

розрізу використовується аналіз зміни характеру сейсмічних відбиттів в 

комплексі з даними ГДС, описом керну, результатами випробування 

свердловин [85]. У разі відсутності свердловин використовується загальна 

геологічна інформація про район дослідження [52, 85]. 

Завдяки розвитку сейсморозвідки 3D, підвищенню якості реєстрації 

польових сейсмічних даних і підвищенню рівня обробки та інтерпретації 

сейсмічних матеріалів, вдосконаленню та розробці сучасних програм і методів, 

з’явилась можливість більш детального розчленування розрізу і, як наслідок, 

звуження інтервалів для виділення сейсмофацій. 

Сейсмофаціальний аналіз на Мягківській, Суходільській, Ливенській і 

Сахновщинській площах був проведений в програмному продукті Stratimagic 

компанії Paradigm Geophysical. 

При проведенні сейсмофаціального аналізу застосовуються три основні 

групи процедур:  

- класифікація ділянок сейсмічних трас за їх формою; 

- класифікація набору карт, погоризонтних і пропорційних зрізів 

сейсмічного куба; 

- об’ємна класифікація. Нижче наведено опис цих процедур. 

Процедура класифікації ділянок сейсмічних трас за їх формою з 

використанням технології нейронних мереж (Neural Network Technology - NNT) 

вважається найбільш ефективною групою процедур, яка дає змогу визначати, 

аналізувати та інтерполювати детальні характеристики колекторів, які не 
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виявляються іншими способами. Ця група процедур була застосована для 

проведення сейсмофаціального аналізу на Мягківській, Суходільській і 

Сахновщинській площах. Для розпізнавання та оцінки зміни форми 

сейсмічного сигналу і, таким чином, зміни літології в інтервалі дослідження, в 

NNT застосовується здатна до самоорганізації нейронна мережа. NNT здатна  

виявляти стійкі залежності і відображати найменші деталі сейсмічного запису, 

що дозволяє підвищувати точність результату під час виявлення прогнозних 

колекторів та визначення їх границь.  

В результаті отримують набір карт, серед яких – карта сейсмофацій, яка 

розраховується в три етапи. На першому етапі автоматичної класифікації 

реальні сейсмічні траси в інтервалах дослідження систематизуються за 

формою, на другому етапі визначаються форми модельних трас, які описують 

весь діапазон зміни хвильової картини по площі. Виконавець вибирає 

оптимальну кількість модельних трас, яка відповідає кількості класів 

(сейсмофацій). На третьому етапі модельні траси послідовно порівнюються з 

реальними сейсмічними трасами, при цьому кожній реальній трасі 

присвоюється номер найбільш ідентичного їй модельного класу сейсмофацій. 

Окрім детальних карт сейсмофацій, що розраховуються на якісному рівні, 

отримують набори модельних трас, які спільно описують різноманітність форм 

сейсмічних сигналів в заданих інтервалах по всій площі робіт. В процесі 

автоматичної класифікації враховується розташування кожної реальної 

сейсмічної траси щодо сусідньої, таким чином сейсмофації розподіляються по 

площі послідовно, тобто дані, класифіковані як фація 1, розташовуються біля 

даних, класифікованих як фація 2 і т.д. Модельні траси утворюють 

послідовність, в якій кожна модельна траса має найбільшу подібність з 

сусідніми трасами. Одним з методів контролю за процесом автоматичної 

класифікації та критерієм правильної кількості вибраних класів слугує 

розрахунок кореляційної кривої. Її форма має бути наближеною до прямої лінії. 

(рис. 4.2.1). 

 



 79 

а)            б)   

Рис. 4.2.1. Реальні сейсмічні траси сейсмічного куба (а), набір модельних 

трас та кореляційна крива (б) 

 

Зручним способом контролю за результатом автоматичної класифікації, є 

карта кореляції з набору розрахованих карт. В процесі автоматичної 

класифікації кожна реальна сейсмічна траса порівнюється з модельними 

трасами, їй присвоюється колір і номер модельної траси, з якою вона найкраще 

корелюється. Коефіцієнти кореляції можуть змінюватися в широкому діапазоні. 

На карті кореляції  синім та фіолетовим кольорами відображаються високі 

коефіцієнти кореляції модельних і реальних сейсмічних трас, блакитним, 

зеленим та червоним  нижчі. Поява зон з низькими коефіцієнтами кореляції не 

завжди пов’язана з недосконалою якістю проведеної класифікації, а може бути 

індикатором різноманітності форм сейсмічного запису, тому такі ділянки 

можна виділяти в окремі сейсмофаціальні зони. Такі зони з низькою кореляцією 

на рис. 4.2.2 виділяються біля вигинів прогнозного палеорусла. Вони можуть 

бути ототожнені з піщаними косами, розташованими в межах меандрових 

петель [75].  

Інша процедура сейсмофаціального аналізу  класифікація погоризонтних 

зрізів та їх детальний аналіз  дає можливість відслідкувати в сейсмічному полі 

амплітудні аномалії, які можуть відповідати локальним літологічним об’єктам 

[62, 111]. Роздільна здатність сейсморозвідки (близько 25 м) не дозволяє 
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Рис. 4.2.2. Карта кореляції між модельними і сейсмічними трасами зі 

шкалою 

 

створювати тонкошаруваті моделі для літологічних пачок невеликої товщини 

без застосування додаткових інструментів. Один з таких інструментів  

програмний продукт Stratimagic  в якому, зокрема, є можливість 

класифікувати і аналізувати погоризонтні зрізи сейсмічного куба в інтервалах 2 

мс, що відповідає пластам товщиною близько 4 м.  

Інтерпретація погоризонтних зрізів полягає, зокрема, в розпізнаванні 

амплітудних аномалій (сейсмічних образів) по площі і по глибині. Успішність 

картування неантиклінальних пасток ВВ в сейсмічному полі визначається 

наявністю сейсмічного образу пастки, тобто стійких ознак сейсмічної хвильової 

картини, які відображають її існування. Суттєвим є використання якісного 

сейсмічного матеріалу та підтвердження геологічних умов існування 

літологічної пастки [62].  

Виявлення амплітудних аномалій сейсмічного поля, їх аналіз, 

інтерпретація з використанням геологічної інформації дозволяють ототожнити 

їх з різноманітними локальними акумулятивними об'єктами. Картування таких 

об’єктів, пов’язаних з руслами, косами, барами та іншими геологічними тілами, 

спільно з аналізом фаціальних відмінностей, дає можливість здійснювати 
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перехід від прогнозування геологічного розрізу до прогнозування 

фаціального розрізу [44].  

Аналіз погоризонтних зрізів був проведений в центральній частині 

Північного борту ДДЗ на Мягківській площі та в південно-східній частині 

приосьової зони ДДЗ - на Сахновщинській площі.  

Ще одна роцедура сейсмофаціального аналізу - об’ємна класифікація -  

застосовується для аналізу зміни сейсмічних атрибутів по вертикалі в заданому 

інтервалі сейсмічного куба. В результаті отримують куби сейсмофацій, для 

розрахунку яких застосовують, в тому числі, нейронні мережі. Куби 

сейсмофацій можна аналізувати окремо та в комплексі з кубами сейсмічних 

атрибутів, інтерпретувати в тривимірному просторі та на вертикальних, 

горизонтальних і погоризонтних зрізах. На вертикальних перетинах цих кубів 

вибирають цільові інтервали, в межах яких можна розраховувати, зокрема, 

карти сейсмофацій. Процедура об’ємної класифікації була проведена на 

Ливенській площі південної прибортової зони ДДЗ. На думку автора, ця 

процедура є ефективною для визначення латеральної зональності органогенних 

карбонатних споруд. 

Детальні параметри і результати комплексної інтерпретації та застосування 

сейсмофаціального аналізу наведені в розділі 5. 

Висновки до розділу 4 

Результати проведення сейсмофаціального аналізу в програмному 

продукті Stratimagic компанії Paradigm Geophysical в Україні показали хороші 

результати при прогнозуванні локальних геологічних тіл та складанні 

фаціальних характеристик ділянок дослідження. Результати виявились досить 

ефективними, в першу чергу, за рахунок збільшення роздільної здатності 

сейсморозвідки та можливості прогнозування локальних геологічних тіл в 

невеликих часових інтервалах.  

 

 



 82 

РОЗДІЛ 5 

РЕЗУЛЬТАТИ СЕЙСМОФАЦІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

5.1. Центральна частина Північного борту ДДЗ 

Мягківська площа, в межах якої проводились сейсмофаціальні 

дослідження, розташована на пологому моноклінальному схилі центральної 

частини Північного борту ДДЗ. В південно-західній частині площі пробурені 

дві глибокі свердловини: № 1-Кадницька і № 1-Воскресенівська (рис. 5.1). 

Оконтурення прогнозних піщаних алювіальних тіл проводилось за даними 

сейсморозвідки 3D і даними ГДС в інтервалі, що відповідає верхній частині 

московського ярусу середнього карбону (світи С3
1
 - С2

7
, продуктивні горизонти 

М-1-3). 

Верхня товща верхньомосковської частини світи С3
1 

 (продуктивний 

горизонт М-1) складена переважно континентальними та лагунними 

відкладами, рідше  мілководноморськими. В свердловинах  № 1-Кадницька і 

№ 1-Воскресенівська світа представлена перешаруванням тонких пластів 

пісковиків, алевролітів, аргілітів, глин, можливо вугілля. У св. № 1-Кадницька  

в середній частині розрізу світи виявлено шар пісковика товщиною 8 м. В св. № 

1-Воскресенівська товщина горизонту М-1 становить 58 м, в св. № 1-Кадницька 

 68 м [79]. 

У складі світи С2
7  

(горизонти М-2-3) на Північному борту переважають 

алювіальні пісковики. За даними ГДС у свердловинах № 1-Воскресенівській і 

№ 1-Кадницькій світа представлена чергуванням тонких (до 4 м) шарів 

пісковиків, алевролітів, аргілітів і глин. Лише в нижній її частині у св. № 1-

Кадницька виділяється шар пісковика товщиною до 15 м. В св. № 1-

Воскресенівська товщина продуктивних горизонтів М-2-3 становить 86 м, а в 

св. № 1-Кадницька  92 м [79].  

Погоризонтними зрізами сейсмічного куба, отриманими в процесі 

проведення сейсмофаціального аналізу, охарактеризовані зміни амплітуд 

сейсмічних сигналів в невеликих інтервалах (2 мс), які ототожнюються з 
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пластами товщиною до 4 м. Послідовний аналіз цих зрізів дозволив виявити 

відображення в хвильовому сейсмічному полі літологічних неоднорідностей, 

 

 

Рис. 5.1. Центральна частина Північного борту ДДЗ (фрагмент структурно-

тектонічної карти з нанесеним контуром робіт на Мягківській площі (за 

матеріалами [79])   
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які проявляються у вигляді амплітудних аномалій (сейсмічних образів), та 

прослідкувати їх розташування в часовому інтервалі, який відповідає відкладам 

верхньої частини московського ярусу середнього карбону.  

На рис. 5.2 (а) на погоризонтному зрізі сейсмічного куба в інтервалі 

горизонту М-1 прослідковується високоамплітудна аномалія, яка нагадує 

сучасне русло меандруючої ріки. На вертикальному розрізі через аномальні 

амплітудні ділянки (рис. 5.2 б, в) видно, що хвильове поле в місцях, позначених 

стрілками, має характерні особливості, які можна пов’язувати з врізами русла в 

підстеляючі породи. Прогнозоване палеорусло має дуже звивисту форму і 

обширні петлі меандр. В сейсмічному кубі інтервал, в якому воно виявлене на  

 

 

Рис. 5.2. Прогнозне палеорусло горизонту М-1: а) погоризонтний зріз в 

інтервалі продуктивного горизонту М-1 (C2m) з лінією розрізу, б) вертикальний 

перетин часового мігрованого куба через аномальні ділянки, пов’язані з 

прогнозним палеоруслом, в) збільшений масштаб розрізу [66, 72] 
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погоризонтних зрізах, становить близько 45 мс, що свідчить про тривалий 

період існування прогнозного палеопотоку. При зберіганні форми палеорусла в 

межах інтервалу змінюються значення амплітуд сейсмічного сигналу, що може 

бути пов’язано зі зміною літології. Загальна довжина русла в середньому - не 

менше 15 км, напрямок його течії - південно-західний, в бік осі западини.  

На рис. 5.3 на погоризонтному зрізі сейсмічного куба в інтервалі 

розташованих нижче продуктивних горизонтів М-2-3 також виявлено 

амплітудну аномалію, яка нагадує сучасне русло ріки. Цей сейсмічний образ 

фіксується в межах площі розташування амплітудної аномалії горизонту М-1. 

Хвильове поле на фрагменті сейсмічного розрізу, позначеному стрілкою, має 

характерні особливості, які можна пов’язувати з врізом прогнозного палеорусла 

 

 

Рис. 5.3. Прогнозне палоерусло горизонту М-2-3: а) погоризонтний зріз в 

інтервалі продуктивного горизонту М-2-3 (C2m), б) розріз часового мігрованого 

куба через аномальну ділянку, в)  збільшений масштаб розрізу [66, 72] 
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в підстеляючі породи. В плані воно має менш звивисту форму, ніж попереднє. 

В сейсмічному кубі аномалія простежується на погоризонтних зрізах в 

інтервалі близько 60 мс, що свідчить про тривалий період існування 

прогнозного палеопотоку. При зберіганні форми в межах інтервалу  

змінюються значення сейсмічних амплітуд та інтенсивність аномалії, що, 

вірогідно, пов’язано з літологічною мінливістю, як і у випадку з прогнозним 

палеоруслом горизонту М-1. Загальна довжина прогнозованого палеорусла в 

середньому складає 10 км, спрямоване воно на південний захід, в бік осі 

западини. При палеовирівнюванні на сейсмічний горизонт в покрівлі 

московського ярусу середнього карбону (процедура відповідає 

палеореконструкції) вигин осей синфазності (сейсмічних відбиттів) в підошві 

прогнозного палеорусла на поперечному розрізі збільшується і нагадує 

подібний вріз на розрізі через реальне русло (рис. 5.4). Жодна з свердловин на 

площі не пробурена в межах контурів прогнозних палеорусел, тому бурінням 

вони не охарактеризовані. 

 

 

 

Рис. 5.4. Порівняння поперечних розрізів через прогнозне палеорусло за 

результатами сейсморозвідки (а, б) і реальне річкове русло (в) [72] 

 

Як відомо, річкові русла характеризуються поперечними і поздовжніми 

врізами в підстеляючі породи [94]. На рис. 5.5 при палеовирівнюванні на 

відбиваючий горизонт в покрівлі московських відкладів, на вертикальних 

перетинах сейсмічного куба фіксуються вигини осей синфазності, які можна 

а) б) 
в) 
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інтерпретувати, як поздовжній (а) і поперечний (б) врізи прогнозного русла 

палеоріки в підстеляючі породи.  

В разі недостатньої акумуляції теригенного матеріалу в межах русла 

зовнішні частини стінок врізів можна розглядати як екрануючий фактор для 

пластів з хорошими колекторськими властивостями [55]. 

 

 

Рис 5.5. Результати палеовирівнювання: а) поздовжній часовий розріз через 

прогнозне палеорусло, б) поперечний часовий розріз через прогнозне 

палеорусло [72] 

 

При співставленні контурів прогнозних палеопотоків на єдиній схемі (рис. 

5.6), можна припустити можливу їх обумовленість послідовними етепами 

335 
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діяльності однієї палеоріки, яка існувала наприкінці московського віку. Більш 

пізнє прогнозне палеорусло (на рисунку показане білим кольором) в інтервалі 

продуктивного горизонту М-1 можна охарактеризувати як сильномеандруючий 

гілчастий потік, можливо зі старицями. Більш давні прогнозовані палеорусла 

(показані чорним кольором) в інтервалі продуктивного горизонту М-2-3  

картуються у вигляді слабозвивистих потоків, які з’єднується в єдиний потік в 

південно-західній частині площі, імовірно, на більш пологому схилі. Ця 

прогнозна модель цілком узгоджується з реальними схемами довготривалого 

формування річкових русел на пологих моноклінальних схилах. Саме на 

завершальних  етапах розвитку річкових систем, при вирівнюванні рельєфу за  

 

 

 

Рис. 5.6. Контури прогнозних палеорусел у відкладах продуктивного 

горизонту М-1 (білий колір) та продуктивного горизонту М-2-3 (чорний колір) 

[72] 

 

рахунок накопичення значної кількості осадових відкладів формуються та 

існують потоки з обширними меандрами. При такій моделі формування єдиної 

палеорічкової долини, вона може характеризуватись такими фаціями 

алювіальних обстановок, як алювій меандрових русел (горизонт М-1) та 
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алювіальні покриви, складені грубими відкладами гілчастих рік (горизонт М-

2-3). В межах меандрових петель можуть формуватися такі об’єкти руслового 

осадонакопичення, як піщані коси, вали [75]. Алювій меандрових рік може 

вміщувати невеликі скупчення вуглеводнів, а алювій гілчастих рік може 

складатися з товщ пісковиків з хорошою проникністю [55, 72]. Річкові русла 

характеризуються однонаправленістю потоку, розмивами підстеляючих порід і 

заповненням їх перевідкладеними породами, меандруванням, розгалудженням, 

формуванням прируслових валів і долинних відкладів  [94, 100]. Деякі з цих 

ознак, що виявлені на Мягківській площі лише за сейсмофаціальними 

дослідженнями, притаманні і прогнозним палеоруслам горизонтів М-1˗М-2-3. 

В результаті сейсмофаціального аналізу, проведеного на Мягківській 

площі, автором зафіксовано імовірну зміну умов осадонакопичення від 

узбережно-морських (горизонт М-4-5) до субконтинентальних (горизонти М-1–

М-2-3). На рис. 5.7  зображено погоризонтний зріз сейсмічного куба в інтервалі 

горизонту М-4-5, а на рис. 5.8 - карту сейсмофацій для цього горизонту, на яких 

зафіксовано прогнозний локальний об’єкт імовірно барового типу. Бурінням 

цей об’єкт також не охарактеризований. Для розрахунку карти сейсмофацій в 

інтервалі горизонту М-4-5 була використана класифікація ділянок трас за їх 

формою з використанням NNT по 7-ми класах.  

На погоризонтному зрізі та карті сейсмофацій виокремлюється овальна 

ділянка, ототожнена з прогнозованим піщаним тілом барового походження. На 

думку автора, цей прогнозний об’єкт умовно можна вважати піщаним баром 

(островом) регресивного типу, який зберігся від розмиву і перевідкладення, що 

могло відбутися при трансгресії моря. Умовно об’єкт можна віднести до фацій 

наступаючого узбережжя з укрупненням зернистості відкладів вгору за 

розрізом [100]. У відповідності зі схемою класифікації узбережжів з 

позадельтовою теригенною седиментацією [75], можна вважати, що він 

сформувався в мезоприпливній області (середніх, менше двох метрів 

припливів). На відміну від мікроприпливних областей, де формуються 

протяжні бар’єрні острови, в мезоприпливних областях вони більш ізометричні. 
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На погоризонтних зрізах, при вирівнюванні на відбиваючий горизонт в 

нижній частині московських відкладів (рис. 5.7 б-д), в межах прогнозованого 

об’єкту відмічається невелике збільшення часового інтервалу. Це може 

відповідати збільшенню товщини відкладів в межах прогнозованого бару 

(острова), що характерно для подібних піщаних тіл [75]. 

 

 

Рис. 5.7. Погоризонтний зріз горизонту М-4-5 (C2m),  з амплітудною 

аномалією, ототожненого з прогнозним піщаним тілом барового походження 

(а); б), в) - вертикальні перетини часового мігрованого кубу через прогнозний 

об'єкт; г), д) - палеовирівнювання на відбиваючий горизонт в нижній частині 

московських відкладів. Стрілками показані межі прогнозованого об'єкту (за 

матеріалами [79], доповнено автором) 

 

За даними ГДС в інтервалі горизонту М-4-6 були виділені газоносні пласти 

в свердловині № 1-Недільна, яка пробурена в південному напрямку від площі 

досліджень. В свердловинах №№ 3, 5-Недільні водоносні колектори цього 
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горизонту представлені пісковиками з Кп від 11,2% до 26,0%. На 

Юліївському родовищі (рис. 5.8, пунктирний блакинтий контур) відклади 

горизонту М-5 представлені   чергуванням   пісковиків   і   аргілітів,   іноді   з   

малопотужними прошарками вапняків. Прошарки піщаних порід 

горизонтально- пологохвилясті, часто з грудкуватими текстурами, з уламками 

вапняків гравійно-галечного розміру. Карбонатний цемент інколи вміщує 

вугільні вкраплення, сидерит. Рідкісні прошарки вапняків з грудкуватими 

плямистими текстурами і дрібними залишками кріноїдей свідчать про 

мікротрансгресії і періодичні зміни берегової лінії [104]. 

На карті сейсмофацій в інтервалі горизонту М-4-6 (рис. 5.8) овальна  

 

Рис. 5.8. Центральна частина Північного борту ДДЗ з картою сейсмофацій 

в інтервалі горизонту М-4-6 (а), набором модельних трас і кореляційної кривої 

(б), фрагментами каротажних кривих [73] 
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ділянка прогнозованого барового тіла обведена суцільною блакитною лінією.  

Імовірно південна частина цього, або схожого об’єкту була 

охарактеризована бурінням на Юліївському родовищі. Враховуючи близькість  

берегової лінії і пульсаційний характер морського осадонакопичення в цей 

відрізок часу, можливо прогнозувати розвиток ни цих ділянках інших 

локальних піщаних тіл узбережно-морського генезису. 

Перспективними для акумуляції вуглеводнів можуть бути руслові 

пісковики, навколоруслові вали, піщані коси, породи, екрановані врізами, 

палеодельти, відклади алювію гілчастих рік, конуси виносу [55, 72]. Оскільки з 

подібними алювіальними об’єктами, зазвичай, пов’язані піщані колектори з 

хорошими глинистими покришками, і знаходяться вони на невеликих глибинах, 

даний напрямок робіт може бути перспективним для фаціального вивчення 

моноклінальних схилів бортових частин ДДЗ і продовження робіт по 

прогнозуванню та виявленню локальних піщаних об’єктів в  кам’яновугільних 

відкладах. 

5.2. Північні окраїни Донбасу 

Суходільська площа, до якої належать Будьонівська, Надєждинська і 

Пархоменська структури, розташована в лежачому крилі Північнодонецького 

насуву (рис. 5.9) і знаходиться в субширотній зоні поширення карбонатних 

колекторів в рифогенних масивах верхньосерпуховської світи С1
4
. Ці масиви 

формувались в режимі мілководноморського осадконакопичення під час 

максимуму пізньосерпуховської трансгресії [2, 72]. Одночасно з формуванням 

карбонатних масивів, в застійних шельфових умовах накопичувались зарифові 

лагунні ангідрити, виявлені в нижній частині світи С1
4
 на Вергунській, 

Кондрашівській, Вільхівській, Кружилівській, Будьонівській і Надєждинській 

площах. Відмічається дугоподібний вигин смуги рифогенних масивів в районі 

Будьонівської і Надєждинської структур, який раніше пов'язували з огинанням 

ними зовнішнього краю теригенного авандельтвого цоколя [90].  

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

1) площах, в нижній частині верхньосерпуховського під’ярусу розкриті 
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тридцятиметрові пачки ангідритів [103]. Верхня частина під’ярусу складена 

аргілітами і алевролітами. Розкритий свердловиною № 1-Пархоменською розріз 

світи C1
4
, представлений піщано-глинистими породами морської авандельтової 

формації [2]. 

 

 

Рис. 5.9. Оглядова карта району робіт з контуром 3D сейсмічної зйомки (за 

матеріалами [103])  
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На Кружилівському ГКР, розташованому на північний схід від 

Сухідольської площі, розріз верхньосерпуховського під’ярусу, розкритий 

свердловиною № 80, складається з двох відмінних за літолого-фаціальною 

характеристикою товщ: верхньої – переважно карбонатної та нижньої – 

глинистої з прошарками алевролітів, рідше пісковиків. Поклади ВВ, що 

приурочені до верхньої карбонатної товщі, акумулюються в колекторах 

горизонту С-2-4, який складений переважно вапняками з прошарками аргілітів 

(верхня частина світи С1
4
). Згідно з даними ГДС Кп газонасичених вапняків 

коливається від 5,5 % до 11,0 %, Кг – від 50,0 % до 55,0 %.  

Для деталізації геологічної будови Надєждинської, Будьонівської і 

Пархоменської структур по відкладах світи С1
4 

автором
 
були використані дані 

ГДС та результати проведених в межах Суходільської площі 

сейсморозвідувальних досліджень 3D. Розрізняють ранньотрансгресивний і 

пізньотрансгресивний комплекси світи C1
4 

[90]. Результати інтерпретації даних 

сейсморозвідки дозволили автору виділити в нижній частині світи C1
4 

на 

Будьонівській і Надєждинській площах прогнозні рифогенні тіла, які 

формувались на  ранньотрансгресивному етапі.  

Відклади верхньої частини світи C1
4
, таким чином, пов’язані з 

пізньотрансгресивним етапом, під час якого відбувалось карбонатонакопичення 

на Кружилівській площі. 

Для виявлення фаціальної мінливості світи C1
4 

в межах Суходільської 

площі автором було проведено сейсмофаціальний аналіз.  

Розрахунок сейсмофацій був проведений в часовому інтервалі, що 

відповідає нижній частині світи С1
4
, розкритій свердловинами №1-

Будьонівською, №1-Надєждинською і №1-Пархоменською (рис. 5.10, 5.11). Для 

проведення сейсмофаціального аналізу була застосована процедура 

класифікації ділянок трас за їх формою по 5-ти класах з використанням NNT. В 

результаті було отримано детальну карту сейсмофацій, яка в подальшому  
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Рис. 5.10. Фрагменти вертикального перетину часового мігрованого куба 

по крослайну 531 і кривих ГДС в інтервалі світи С1
4 
[65] 

 

 

Рис. 5.11. Фрагмент вертикального перетину часового мігрованого куба по 

інлайну 199 [65] 

 

використовувалась для фаціальної характеристики цього інтервалу по площі 

(рис. 5.12). 
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На цій карті автором виділені ділянки, які відповідають зонам 

поширення порід ранньотрансгресивного комплексу світи С1
4
 в межах 

Суходільської площі: лагунним ангідритам, які розкриті свердловинами №1-

Надєждинською і №1-Будьонівською (1); зоні піщано-глинистих порід морської 

авандельтової формації, розкритих свердловиною №1-Пархоменською (2); 

цоколю і нижній частині прогнозних карбонатних тіл (3); зоні глинистої товщі з 

прошарками алевролітів, рідше пісковиків – аналогічній нижній частині розрізу  

 

 

 

Рис. 5.12. Карта сейсмофацій в нижньому інтервалі світи С1
4 

(1)  з набором 

модельних трас (2)  і прогнозним контуром карбонатного масиву за 

результатами структурних побудов [67] 
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світи С1
4
 на Кружилівському родовищі (4); зоні відносно глибоководних 

порід в лежачому крилі Північнодонецького насуву (5). Білою пунктирною 

лінією окреслено умовний контур прогнозного карбонатного масиву, що 

прослідковується у вигляді невеликого валу, вигнутого в південному напрямку, 

і на півночі межує з областю поширення зарифових лагунних ангідритів [67]. 

Результатами сейсмофаціального аналізу підтверджується прогнозований 

за структурними побудовами контур покрівлі верхньосерпуховського 

карбонатного масиву Суходільської площі.   

На рис. 5.13 зображена структурна карта по  відбиваючому горизонту Vв1
2
  

 

 

Рис. 5.13. Структурна карта по відбиваючому горизонту Vв1
2
 в підошві 

верхньосерпуховського під’ярусу нижнього карбону (за матеріалами [103]) 
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в підошві верхньосерпуховського під’ярусу нижнього карбону, яка на 

Будьонівській та Надєждинській структурах відповідає цоколю карбонатного 

масиву. На цій карті видно, що формування прогнозного рифогенного масиву 

контролювалось тектонічними порушеннями. Жовтим кольором позначені 

контури покрівлі масиву в башкирських відкладах. Ріст масиву відбувався в 

мілководно-шельфових умовах на піднятих тектонічних блоках, а зарифова 

лагуна існувала в умовах застійної зони шельфу на опущених тектонічних 

блоках, утворених двома незгідними скидами субширотного простягання, і 

саме їх перетином пояснюється його вигин в південному напрямку. За 

результатами інтерпретації сейсмічних матеріалів карбонатний масив має 

слабогорбисту форму та сплощену нижню границю [103]. 

Хоча сам прогнозний рифогенний масив бурінням не охарактеризований, 

можна очікувати, що його будова, палеонтологічні, текстурні і структурні 

характеристики будуть аналогічними властивостям поширених на цій території 

карбонатних масивів ранньотрансгресивного етапу пізньосерпуховської 

трансгресії.  

5.2.1. Узагальнення геолого-геофізичних даних і сейсмофаціальних 

досліджень в Південно-східній частині Доно-Дніпровського прогину 

В результаті аналізу геолого-геофізичних даних, що були отримані 

протягом багатьох десятиліть, формувались і доповнювались  уявлення про 

генезис, вік, морфологію і поширення органогенних споруд на Північних 

окраїнах Донбасу. Існування пізньосерпуховського бар’єрного рифу 

прогнозувалось у вигляді низок органогенних споруд в склепіннях невеликих 

антиклінальних складок та валів субширотного простягання на Муратівській, 

Кружилівській, Путилінській, Вільхівській та інших площах [2, 78, 90]. 

Відмічалось, що довжина поширення рифогенних споруд на території України 

складає близько 100 км, ширина – до 6 км. Рифові тіла мають неправильну 

плоско-горбисту форму, їх висота становить біля 100-300 м. Рифогенні споруди 

формувались на ранньому і пізньому етапах пізньосерпуховської трансгресії на 

припіднятих ділянках земної поверхні в умовах мілководноморського шельфу. 
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Зарифові лагунні ангідрити накопичувались в низах світи С1
4 

на ділянках  

Вергунської, Кондрашівської, Вільхівської, Кружилівської, Будьонівської і 

Надєждинської площ завдяки дугоподібному вигину ранньотрансгресивної 

карбонатної споруди в районі Лобачівської, Будьонівської і Надєждинської 

площ, який сприяв формуванню обширної застійної зони шельфу [46]. 

Інформація про геологічну будову даного регіону доповнювалась результатами 

досліджень відкладів карбону, що виходять на поверхню у відкритому 

Донецькому басейні [78]. 

За морфологією серпуховські рифогенно-карбонатні споруди є типовими 

бар’єрними рифами. Разом з відкладами міжрифових зон вони формують 

протяжні багатокілометрові рифові ланцюги, які в складках облямування 

можуть мати по декілька склепінь площею 10-20 км кожне. На відміну від 

перекриваючих порід, підстеляючі відклади залягають більш полого. В 

середньому карбоні складки поступово затухають. Вапняки, якими сформовані 

карбонатні масиви, мають характерні для рифогенних споруд ознаки: наявність 

рифобудівних каркасних організмів і цементаторів, масивну текстуру, 

відсутність шаруватості, світлий колір, плямистість, чистий хімічний склад, 

широкий розвиток перекристалізації, доломітизації, кавернозності, 

тріщинуватості [46, 90]. Більшості карбонатних органогенних споруд 

притаманний основний комплекс рифогенних фацій, який складається власне з 

рифогенної ядерної частини, зовнішнього шлейфу з уламкових вапняків та 

переходів до глинистих ущільнених шаруватих вапняків на схилах масивів [88].  

Моховатки та водорості, рідше – брахіоподи, форамініфери, гастроподи та 

пелециподи є основними породотвірними організмами в серпуховських 

рифогенних спорудах [46, 90]. Породи, якими складені бар’єрні рифи, мають 

досить високі колекторські властивості. Значення пористості досягають 5-18 %, 

проникності – 0,1-0,4 мкм
2
 [12]. 

В Північних окраїнах Донбасу поширені органогенні споруди декількох 

типів. В межах Метьолкінсько-Кондрашівської зони розвитку біогермів 

поширені водоростеві (мулові) куполи з відносно хаотичним їх розташуванням. 
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В північно-західній частині Старобільсько-Міллеровської монокліналі 

поширені карбонатні масиви так званого путилінського типу, в південно-

східній – верхньосерпуховські органогенні споруди веселогорівського типу, які 

характеризуються суттєвим збільшенням товщин карбонатних прошарків, 

випуклою верхньою і плоскою нижньою поверхнями  [101]. 

За результатами сейсмофаціального аналізу та узагальнення попередніх 

геолого-геофізичних даних автором складена доповнена і узагальнена схема 

поширення рифогенних масивів на Північних окраїнах Донбасу та в південно-

східній частині Північного борту ДДЗ з елементами палеогеографічного 

районування та умовною зональністю відкладів світи С1
4
 в міжрифових зонах 

(рис. 5.14). 

На схемі позначені біогермні масиви раннього та пізнього етапів 

пізньосерпуховської трансгресії. Результати узагальнення вивчення їх будови 

показали, що більшість рифових масивів формувалась в два етапи (Мигринська, 

Львівська площі) [101], хоча деякі з них належать до етапу пізньої трансгресії 

(Кружилівська, Вільхівська площі). За дослідженнями автора, рифогенний 

масив Надєждинської і Будьонівської площ формувався на ранньому етапі 

пізньосерпуховської трансгресії [65]. 

Зони поширення міжрифових відкладів та зарифових лагунних ангідритів 

ранньої трансгресії на схемі окреслена за результатами досліджень, наведених в 

літературних джерелах, за результатами буріння на Суходільській площі та з 

урахуванням тектонічної будови регіону. Так, її північна межа (1) проведена за 

результатами досліджень на Краснодеркульській площі  [88], а також на основі 

зональності світи С1
5 

башкирського ярусу середнього карбону, «речовинний 

склад якої повністю успадковує літофаціальний тип порід 

верхньосерпуховського комплексу» [96, с. 28]. Південну межу (2) проведено по 

лінії Красноріцького скиду та його північного відгалуження. Межу (3) між 

мілководноморськими шельфовими карбонатними відкладами і породами 

морської авандельтової формації проведено за результатами буріння на 

Пархоменській площі, використаними в сейсмофаціальному аналізі [65]. 
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 Рис. 5.14. Узагальнена схема поширення біогермів пізньосерпуховського віку на Північних окраїнах Донбасу та в 

південно-східній частині Північного борту ДДЗ  

Умовні позначення: Палеогеографічна обстановка: 1 – море, мілка частина шельфу, 2 – море, глибока частина шельфу; 

3 – скиди, 4 – підкиди, 5 – насуви, 6 - структури; Зони поширення відкладів: 7 – мілководно-морські шельфові вапняки з 

тонкими прошарками глин, 8 – мілководно-морські шельфові, переважно карбонатні породи, 9 – вапняки з прошарками 

доломітів, ангідритів, алевроліти, пісковики, аргіліти, 10 – піщано-глинисті породи морської авандельтової формації, 11 

– органогенні споруди, 12 – ангідрити застійної зони шельфу; умовні границі: 13 – між породами міжрифових зон, 14 – 

між різними палеогеографічними обстановками; 15 – контур ділянки проведення сейсмофаціального аналізу [67] 
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Область поширення лагунних ангідритів окреслено за результатами 

буріння на Муратівській, Капітанівській, Кондрашівській, Вільхівській, 

Будьонівській, Надєждинській площах та за результатами сейсмофаціального 

аналізу [2,  46, 65, 103]. 

5.3. Центральна частина південної прибортової зони ДДЗ 

Ливенська площа розташована в південній прибортовій зоні ДДЗ і частково 

охоплює південний борт западини (рис. 5.15). 

Сейсмофаціальний аналіз в межах Ливенського ГКР був проведений в 

інтервалі карбонатної частини горизонту В-24-25 (C1v1), продуктивної в 

свердловинах №№ 1 і 2. 

Для розрахунку сейсмофацій була застосована процедура об’ємної 

класифікації по 6-ти класах із застосуванням NNT, в результаті чого був 

отриманий куб сейсмофацій. 

 

 

Рис. 5.15. Ливенська площа. Оглядова карта (за матеріалами [74]) 
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На рис. 5.16 зображені його вертикальні перетини через продуктивні 

інтервали горизонту В-24-25 в свердловинах №№ 1 і 2 та ущільнені глинисті 

вапняки цього горизонту, розкриті свердловиною № 3.  

 

 

Рис. 5.16. Ливенська площа. Вертикальні перетини куба сейсмофацій через 

свердловини №№ 1, 2, 3 в розрізі нижньовізейських карбонатних  відкладів [74] 

 

На рис. 5.17 зображена карта сейсмофацій у верхній частині 

нижньовізейських відкладів [63, 74].  

Розрахунок сейсмофацій контролювався даними буріння, оскільки при 

проведенні сейсмофаціального аналізу на Ливенській площі були використані дані 

ГДС і дослідження керну  по свердловинах, пробурених в межах площі у різних 

фаціальних зонах.  

За результатами інтерпретації сейсмічних матеріалів і сейсмофаціального 

аналізу в склепінні Ливенської антикліналі був закартований карбонатний 

масив, сформований на піднятті, утвореному девонською сіллю [74]. Він 

належить до карбонатних масивів, складених органогенними біоморфно-

детритусовими вапняками [38, 93]. На думку автора Ливенський карбонатний 

масив можна віднести до внутрішньошельфових карбонатних органогенних 

споруд у складі шельфових карбонатних фацій, які оточують депресійні 

відклади Дніпровсько-Донецького авлакогену [42, 45, 63]. 

В обширній склепіневій частині Ливенської брахіантикліналі відмічаються 
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Рис. 5.17. Карта сейсмофацій у верхній частині нижньовізейської 

карбонатної товщі [74] 

 

малоамплітудні, невеликі за розміром (0,25-0,5 км) ізометричні підняття, чітко 

виражені в полі сейсмічного запису (рис. 5.18). 

 

 

Рис. 5.18. Фрагмент вертикального перетину часового мігрованого куба 

через прогнозний карбонатний масив (за матеріалами [63, 74]) 
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Ці підняття, які напевно відповідають органогенним спорудам, 

відображаються на структурній карті, яка в склепінні Ливенської складки 

характеризує покрівлю прогнозного карбонатного масиву (рис. 5.19).  

 

 

Рис. 5.19. Фрагмент структурної карти по відбиваючому горизонту у 

верхній частині відкладів нижньовізейського під'ярусу нижнього карбону (за 

матеріалами [74]) 

 

Пунктиром фіолетового кольору позначено умовний контур цього масиву, 

отриманий за результатами сейсмофаціального аналізу. 

На органогенне походження вапняків Ливенського карбонатного масиву 

вказує те, що органічні рештки в них складають від 20-70 % до 90 %. Карбонати 

мають органогенно-уламкову (біокластичну) структуру та полого-хвилясту, 

горизонтально-шарувату текстуру. За дослідженнями керну вапняки 

органогенно-детритові, афанітові, глинисті, вуглефіковані, місцями 
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доломітизовані, іноді піщанисті, щільні, міцні. Органічні рештки в них 

представлені члениками кріноїдей, стулками брахіопод, форамініферами, 

водоростями, остракодами, поодинокими гастроподами, коралами і 

моховатками (свердловини №№ 1, 2, 4, 6, 7). У керні свердловин №№ 2, 4, 6, 7 

знайдені фрагменти органогенних споруд (коралових біостромів), які складені 

кораловими поліпняками (св. № 2, інтервал 1606-1614 м; св. № 4, інтервал 1696-

1704 м; св. № 6, інтервал 1590-1598 м; св. № 7, інтервал 1770-1778 м) [63]. 

Виявлена також сферична колонія коралів видимим розміром 10 см (св. 

№ 7, нижня частина інтервалу 1770-1778 м). Органічні рештки часто 

перекристалізовані, піритизовані, фосфатизовані, частково вилугувані з 

утворенням порожнин розміром до 0,7 мм, з прожилками бітумінозної 

речовини [74]. Вважається, що досить високим ступенем перекристалізації, 

іноді доломітизацією характеризуються вапняки, які належать до біоморфного і 

біоморфно-детритусового різновидів і якими складені власне 

внутрішньошельфові біогерми [12]. 

За результатами інтерпретації даних ГДС в свердловинах №1 і № 2, на 

думку автора, карбонати нижньовізейської карбонатної плити,  можна 

розділити на 2 пачки (рис. 5.20). В свердловині № 1 верхня частина, що має 

товщину 40 м, складена тріщинуватими вапняками з хорошими колекторськими 

властивостями, а нижня частина товщиною 60 м – глинистими вапняками (20% 

глинистості). В свердловині № 2 верхня частина товщиною 40 м представлена 

вапняками з пористістю до 8%, нижня частина товщиною 50 м – щільними 

вапняками. В обох частинах глинистість практично однакова [63]. Вважається, 

що у внутрішньошельфових біогермах верхня частина є найбільш кавернозною 

і тріщинуватою, що є результатом вивітрювання в період підйому суші під час 

коливань рівня моря, і таким чином її пористість збільшувалась в порівнянні з 

нижньою частиною [45, 63].  

Ливенський карбонатний масив має площу приблизно 11 км
2
. За 

результатами сейсмофаціального аналізу було отримано його умовний контур 

(рис. 5.21). 
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Рис. 5.20. Фрагмент вертикального перетину часового мігрованого куба, 

що проходить через свердловини №№ 1, 2 – Ливенські з винесеними 

каротажними діаграмами і літологією [63] 

 

 За описом керну, на перикліналях і крилах Ливенської складки в товщі 

продуктивного розрізу нижньовізейського під'ярусу спостерігаються ознаки 

фаціальної диференціації: біоморфні породи склепіння змінюються на 

північному крилі органогенно-уламковими відкладами (св. № 7), на 

фронтальному оконтуренні відбувається їх глинизація (св. № 3) [74]. 

На карті сейсмофацій і на вертикальних перетинах куба сейсмофацій ці 

зони характеризуються зміною кольору (рис. 5.16, 5.17), що фактично 

підтверджується даними ГДС, результатами досліджень керну і випробування. 

Заміщення карбонатних фацій карбонатно-глинистими та органогенно-
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уламковими обумовлено різними палеогеографічними умовами седиментації 

в ранньовізейський час: накопиченням біоморфних карбонатних відкладів в 

склепінні палеоструктури, акумуляцією органогенно-уламкових (св. № 7) та 

карбонатно-глинистих (св. № 3) відкладів в її занурених крильових частинах. 

 

 

Рис. 5.21. Фрагмент структурної карти з областю та контуром поширення 

візейського карбонатного масиву (за матеріалами [63, 74]) 

 

Товщина карбонатного масиву коливається від 101,4 м до 121 м, сумарна 

ефективна товщина газонасичених прошарків в ньому складає 38,8  м в св. № 1 

і 6,8 м в св. № 2 [63, 74]. 
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5.3.1. Узагальнення результатів сейсмофаціального аналізу і 

геолого-геофізичних досліджень 

Результати сейсмофаціального аналізу дозволили не тільки уточнити 

геологічну будову Ливенської антикліналі по нижньовізейських відкладах, а і 

пов’язати її з іншими органогенними масивами у внутрішньошельфових 

областях, які на мілководді зазнавали змін під впливом процесів гіпергенезу. 

Продуктивні нижньовізейські карбонати Ливенського ГКР відносяться до 

карбонатних колекторів порово-тріщинного та тріщинно-кавернового типів, 

широко поширених в цьому регіоні [74]. 

Результати сейсмофаціального аналізу, проведеного на Ливенській площі, 

дозволили автору доповнити деякі схеми розташування карбонатних масивів 

південної прибортової зони ДДЗ [42, 58]. 

На  рис. 5.22 (а) зліва зображено карту умовного контуру Ливенського 

карбонатного масиву, який розташований поруч з Новомиколаївською площею 

і доповнює  складену для неї схему літолого-фаціальної і біофаціальної 

зональності [58] (рис. 5.22 (б)). За літолого-фаціальною зональністю Ливенська 

і Новомиколаївська площі на рівні нижньовізейського під’ярусу розділені 

депресійною зоною (І). Карбонатні масиви обох площ сформовані в 

мілководно-шельфових літолого-фаціальних зонах (ІІІ). На рисунку наведені 

фрагменти каротажних діаграм свердловин Ливенської і Новомиколаївської 

площ, які характеризують інтервали нижньовізейських карбонатних відкладів. 

На рис. 5.23 зображена передбачувана бар’єрно-рифова зона і область 

розвитку внутрішньошельфових біогермів, біостромів, банок в турнейсько-

нижньовізейському РКК східного сегмента південної прибортової зони і 

моноклінального схилу приосьового грабена ДДЗ [42], доповнена автором. 

Ливенський карбонатний масив, який, на думку автора, можна віднести до 

внутрішньошельфових біогермів, очевидно розширює зону їх поширення в 

південній прибортовій зоні ДДЗ.  
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Рис. 5.22. Загальна схема літолого-фаціальної зональності для Ливенської і Новомиколаївської площ і 

розташування карбонатних масивів (за [58, 74], скомпоновано автором) 
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 Рис. 5.23. Передбачувана бар’єрно-рифова зона і область розвитку внутрішельфових біогермів, біостромів, банок в 

турнейсько-нижньовізейському РКК східного сегмента південної прибортової зони і моноклінального схилу приосьового грабена 

ДДЗ (за [42, 63], скомпоновано автором) 

Умовні позначення: 1 - крайове порушення; 2 - розривні порушення; 3 - соляні штоки; 4 - ізогіпси відбиваючих горизонтів по 

покрівлі і всередині турнейсько-нижньовізейського РКК; 5 - бар'єрно-рифова зона; 6 - окремі бар'єрно-рифові масиви; 7 - 

внутрішельфові біогерми, біостроми, банки; 8 - промислова газоносність турнейсько-нижньовізейського РКК; 9 - Ливенський 

внутрішельфовий карбонатний масив, виділений за результатами сейсмофаціального аналізу  
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5.4. Південно-східна частина приосьової зони ДДЗ 

Сейсмофаціальний аналіз проведено в межах Сахновщинської площі, 

розташованої в південно-східній частині приосьової зони ДДЗ. 

Для сейсмофаціального аналізу були вибрані інтервали часового 

мігрованого куба 3D, які відповідають горизонтам верхньої частини 

башкирського і московського ярусів середнього карбону та нижній частині 

верхнього карбону. 

Карти сейсмофацій були розраховані для інтервалів середнього (горизонти 

М-1 (C2m) і Б-7 (C2b)) і верхнього (С3) карбону. На цих картах були виділені 

прогнозні літологічні об’єкти імовірно алювіального генезису (палеорусла), 

наявність яких узгоджується як з загальними умовами осадконакопичення в 

середньому і пізньому карбоні в ДДЗ, так і з особливостями формування 

солянокупольної структури, розташованої на ділянці досліджень 

(Краснопавлівський соляний шток). 

Розмір морського басейну, який існував на території ДДЗ протягом 

башкирського віку, скорочувався під час загального підйому території та 

пов'язаної з цим регресії, тому відклади верхньої частини башкирського ярусу 

формувались в умовах постійного обміління [23]. В цей час в межах площі 

досліджень могли існувати невеликі палеопотоки (палеорічки).  

Для розрахунку сейсмофацій в інтервалі найглибше розташованого 

горизонту Б-7 була застосована процедура класифікації ділянок трас за їх 

формою з використанням NNT по 7 класах. На рис. 5.24а зображена карта 

сейсмофацій, на якій простежується вузька звивиста лінія, ототожнена автором 

з прогнозним палоеруслом. Невелика ширина, звивиста форма (меандрування) і 

напрям, субпаралельний простяганню ДДЗ, може вказувати на те, що 

палеорусло існувало на досить похилій ділянці північного крила приштокової 

структури. На вертикальному перетині часового мігрованого куба через 

прогнозне палеорусло спостерігаються невеликі вигини осей синфазності, що 

можуть ототожнюватися з врізом русла у підстеляючі породи (рис. 5.24б). 
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Рис. 5.24. Карта сейсмофацій в інтервалі горизонту Б-7 (а) та фрагмент 

вертикального перетину часового мігрованого куба через прогнозне палеорусло 

(б). Стрілки вказують на контур прогнозного палеорусла (а) та на вигин осей 

синфазності, який може бути пов'язаний з врізом в підстеляючі породи (б) [70] 

 

Наприкінці московського віку на зміну мілководноморським обстановкам 

осадконакопичення прийшли  континентальні та лагунні [23]. Для інтервалів, 

які відповідають верхньомосковським горизонтам М-2 і М-1, автором були 

застосовані процедури розрахунку погоризонтних зрізів та класифікації ділянок 

трас за їх формою з використанням NNT по 6 класах. На погоризонтних зрізах 

та картах сейсмофацій вирізняються ділянки прогнозних палеорусел горизонтів 

М-1 і М-2 з напрямом їх течії як в бік осьової частини ДДЗ, так і субпаралельно 

її простяганню (рис. 5.25, 5.26). Імовірно алювіальні потоки горизонту М-1 

були досить потужними і  формувались протягом тривалого часу на похилій 

ділянці зі значним привнесенням теригенного матеріалу зі схилу УЩ. В межах 

прогнозного палеорусла горизонту М-1 були розраховані сейсмофації і 

побудована карта сейсмофацій. Результати демонструють зональність, яка 

може відповідати ділянкам накопичення теригенного матеріалу, характерним 

для звивистих русел (рис. 5.26в). Прогнозоване палеорусло горизонту М-2 

можна вважати меандруючим потоком. Йому може бути властивим наявність 

великої кількості дрібнозернистих відкладів по берегах і в загальному твердому 

стоці. Меандруючі річки характеризуються широким спектром руслових 



 114 

відкладів від гравія до глини, причому переважають пісковики та більш 

дрібнозернисті відклади, конгломерати зустрічаються рідше [75]. В цьому 

регіоні в пісковиках алювіального походження (продуктивні горизонти М-7–М-

1) були виявлені поклади ВВ [54]. 

 

 

Рис. 5.25. Карта сейсмофацій в інтервалі горизонту М-2. Стрілками 

позначено контур прогнозного палеорусла [70] 

 

 

Рис. 5.26. Прогнозне палеорусло в інтервалі горизонту М-1: погоризонтний 

зріз (а), карти сейсмофацій по площі (б) та в межах прогнозного палеорусла (в). 

Стрілка вказує на його контур [70] 

 

У пізньому карбоні територія ДДЗ існувала то як акумулятивний басейн, 

то як відносно підвищене ерозійне плато [23].  
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Для нижньої частини відкладів верхнього карбону були застосовані 

процедури класифікації погоризонтних зрізів, а також класифікації ділянок трас 

за їх формою із використанням NNT по 6 класах. На погоризонтних зрізах та 

розрахованій карті сейсмофацій вирізняються ділянки, які ототожнюються з 

невеликими звивистими прогнозними палеопотоками імовірно алювіального 

походження, з напрямком течії у бік осьової частини ДДЗ  і субпаралельно її 

простяганню (рис. 5.27). 

На розташованих неподалік Західно-Хрестищинській, Західно- 

Ведмедівській, Миролюбівській площах південно-східної частини ДДЗ у товщі 

верхнього карбону (верхня частина авіловської світи) пісковики алювіального 

генезису виявились газонасиченими [102]. 

В процесі проведення розрахунку погоризонтних зрізів в інтервалі 

продуктивного горизонту М-2 автором було проілюстровано етапи розвитку 

прогнозного палеопотоку, який імовірно існував протягом тривалого періоду 

 

 

Рис. 5.27. Прогнозні палеорусла в інтервалі нижньої частини відкладів 

верхнього карбону: погоризонтний зріз (а) і карта сейсмофацій (б). Стрілки 

вказують на положення прогнозного палеорусла  [70] 

 

часу. Послідовний аналіз погоризонтних зрізів сейсмічного куба дозволив 

автору виявити наявність амплітудних аномалій, якими можна проілюструвати 

ці етапи. На рис. 5.28 наведено зображення погоризонтних зрізів у верхній (а), 

середній (б) і нижній (в) частинах часового інтервалу, який відповідає 

горизонту М-2, та вертикальні перетини часового мігрованого куба з 
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позначенням розташування цих інтервалів і вигинами осей синфазності, які 

можуть відповідати врізам у підстеляючі породи.  

 

 

Рис. 5.28. Погоризонтні зрізи часового мігрованого куба в інтервалі 

продуктивного горизонта М-2 та фрагменти вертикальних перетинів цього куба 

(а) - у верхній частині, б) - в середній частині, в) - в нижній частині інтервалу). 

Стрілки вказують на контури прогнозних палеорусел [70] 
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Протягом існування палеопотоків змінювалися характер, морфологія та 

розміри, і майже незмінним залишався напрямок їх течії. 

Всі виявлені прогнозні об’єкти на Сахновщинській площі можуть бути 

ототожнені з сильномеандруючими потоками, і піщані коси та прируслові вали 

можуть слугувати колекторами для накопичення ВВ при наявності сприятливих 

пасткових умов [75].  

Аналіз ейсмічних атрибутів та сейсмофаціальний аналіз, що проводиться  

із застосуванням сучасних програмних пакетів, показали свою ефективність у 

зарубіжній практиці. Вони широко використовуються для фаціальної 

діагностики карбонатних платформ,  карбонатних масивів, інших геологічних 

тіл, для реконструкції палеогеографічних обстановок  в різних регіонах світу 

[105-111]. 

Висновки до розділу 5 

Результати комплексної інтерпретації сейсмічних даних та проведеного 

сейсмофаціального аналізу дозволили автору не тільки уточнити геологічну 

будову різних ділянок ДДП, а і виявити в їх межах невідомі раніше прогнозні 

локальні карбонатні та піщані тіла. Ці об'єкти можуть бути потенційними 

пастками для ВВ при наявності непроникних покришок і надійному 

тектонічному або літологічному екрануванні.  

На Мягківській площі центральної частини Північного борту ДДЗ в 

інтервалі горизонтів М-1 і М-2-3 була застосована процедура класифікації 

погоризонтних зрізів сейсмічного куба. Високоамплітудні аномалії, вперше 

виявлені автором на цих зрізах в інтервалах 45 мс і 60 мс відповідно, 

ототожнюються з прогнозним палеопотоком, що характеризується тривалим 

періодом та послідовними етапами формування в субконтинентальних умовах 

пізньомосковського часу. На ранньому етапі палеопотік мав гілчасту форму та, 

ймовірно існував на досить крутому схилі; на пізньому етапі він перетворився 

на меандруючий потік пенепленізованої поверхні. 

Крім того, на Мягківській площі автором зафіксовано імовірну зміну умов 

осадконакопичення від узбережно-морських до субконтинентальних. Так, в 
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інтервалі горизонту М-4-5 за результатами класифікації погоризонтних зрізів 

вперше виявлено амплітудну аномалію, ототожнену автором з прогнозним 

баровим тілом регресивного типу, який зберігся від розмиву. На карті 

сейсмофацій, отриманій вперше на Мягківській площі в цьому інтервалі, 

ділянка виділяється в області прогнозування прибережно-морських фацій. 

На Суходільській площі Північних окраїн Донбасу автором була 

застосована процедура автоматичної класифікації ділянок сейсмічних трас за іх 

формою та вперше розрахована карта сейсмофацій. На цій карті автором 

виділені ділянки, які відповідають зонам поширення порід 

ранньотрансгресивного комплексу світи С1
4
, серед яких – зони прогнозного 

рифового масиву і зарифової лагуни. 

При проведенні структурної інтерпретації, автором вперше було виявлено, 

що вигин прогнозного рифового масиву в південному напрямку обумовлений 

перетином двох незгідних скидів; сам масив формувався на піднятих блоках, 

утворених цими скидами, а зарифова лагуна – на опущених.  

За результатами сейсмофаціального аналізу та узагальнення геолого-

геофізичних даних автором була складена доповнена схема поширення 

пізньосерпуховських біогермів не лише на Північних окраїнах Донбасу, а і в 

південно-східній частині Північного борту ДДЗ з характеристикою міжрифових 

областей. 

На Ливенській площі при проведенні сейсмофаціального аналізу автором 

була застосована процедура об’ємної класифікації. В результаті в інтервалі, що 

відповідає верхній частині нижньовізейської карбонатної товщі, вперше був 

розрахований куб сейсмофацій, при інтерпретації якого, із застосуванням 

результатів опису керну свердловин, пробурених на Ливенській площі, вперше 

було отримано умовний контур карбонатного масиву. Цей масив було 

віднесено автором до типу внутрішньошельфових карбонатних масивів, 

поширених в цьому регіоні, а також доповнено схему їх розташування. 

За результатами сейсмофаціального аналізу, вперше проведеного на 

Ливенській площі, автором було складено загальну схему літолого-фаціальної 
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зональності для Ливенської і Новомиколаївської площ із розташуванням 

карбонатних масивів. 

На Сахновщинській площі автором були застосовані процедури 

автоматичної класифікації ділянок сейсмічних трас за їх формою та 

класифікації погоризонтних зрізів сейсмічного куба. В результаті, в інтервалах, 

що відповідають горизонтам Б-7, М-2, М-1 та нижній частині верхнього 

карбону, на погоризонтних зрізах сейсмічного куба вперше виявлені амплітудні 

аномалії, ототожнені автором з прогнозними палеоруслами. Контури аномалій 

прослідковуються на розрахованих картах сейсмофацій.  

На Сахновщинській площі автором було проілюстровано етапи розвитку 

прогнозного палеопотоку горизонту М-2 на погоризонтних зрізах сейсмічного 

куба. 

Таким чином, за результатами вперше проведеного автором 

сейсмофаціального аналізу на Мягківській, Суходільській, Ливенській і 

Сахновщинській площах ДДП, вперше були отримані контури прогнозних 

локальних літологічних тіл, описано їх морфологію, розміри, умови 

формування та перспективи в зв’язку з нафтогазоносністю [71]. 
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РОЗДІЛ 6 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ЛІТОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У 

КАРБОНІ ДДП ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИЯВЛЕННЯ ЗА 

СЕЙСМОФАЦІАЛЬНИМИ ДОСЛІДЖЕНННЯМИ 

В центральній частині Північного борту, південній прибортовій зоні ДДЗ і 

на західних окраїнах Донбасу в ранньовізейський час існував мілководний 

морський басейн з нормальною солоністю, температурою води 20-25
0
 і 

глибиною до 100 м. За даними ряду дослідників  [12, 45, 58 та ін.] в цей час на 

території південної прибортової зони ДДЗ склалися сприятливі 

палеогеографічні умови для формування карбонатних органогенних споруд 

різного типу, що підтверджено бурінням і результатами сейсмофаціального 

аналізу, проведеного автором. Рельєф морського дна характеризувався 

наявністю відносно мілководних та відносно глибоководних зон в шельфовій 

зоні, що сприяло розвитку внутрішньошельфових біогермів. Одна з зон їх 

поширення виявлена на Ливенській структурі [63, 74]. Водночас, на межі 

шельфу, що охоплював Південну прибортову зону, і депресійної зони, яка 

розміщувалась у приосьовій частині, формувались пояси прогнозних 

органогенних споруд [42].  

Підняті ділянки морського дна в південній прибортовій зоні ДДЗ, на яких в 

сприятливих палеогеографічних умовах могли формуватись карбонатні масиви 

органогенного походження, можуть бути пов’язані як з блоковою будовою 

фундаменту, так і з антиклінальними підняттями, сформованими девонською 

сіллю. Виходячи з цього, подальше вивчення ранньовізейських відкладів цієї 

зони має базуватись на детальному аналізі тектоніки із використанням 

палеореконструкцій і сейсмофаціального аналізу на основі нових або 

переоброблених старих сейсмічних матеріалів. Це дозволить закартувати 

прогнозні ділянки поширення невідомих раніше карбонатних масивів. 

В серпуховський вік також існували сприятливі для формування 

органогенних карбонатних споруд умови осадконакопичення. Область 

шельфового (мілководно-морського) карбонатонакопичення в цей час 
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простягалась, починаючи з південного крила Воронезької антеклізи у 

південному (до Північних окраїн Донбасу) та західному (до зони зчленування з 

Північним бортом ДДЗ) напрямках. Тут поширені рифогенні споруди 

верхнього серпухова [2, 46, 88-90 та ін.], які розташовуються у вигляді смуг 

паралельно зоні Красноріцьких скидів та на Старобільсько-Міллерівській 

монокліналі (рис. 6.1). Багато з цих карбонатних споруд вміщують поклади ВВ 

на Муратівському, Львівському, Путилінському, Чабанівському та інших 

родовищах.   

Карбонатна седиментація в цьому регіоні продовжувалось і в 

башкирському віці. В цілому підньосерпуховсько-башкирське 

біогермоутворення відбувалось на трансгресивних фазах розвитку басейну і 

охоплювало Старобільсько-Міллерівську монокліналь, яку можна вважати 

аналогом Відносно мобільної зони Північного борту ДДЗ (деякі дослідники 

розглядають Старобільсько-Міллерівську монокліналь, як східне продовження 

пасивної ступені Північного борту [16]), і зону Красноріцьких скидів - аналог 

Мобільної зони Північного борту ДДЗ [47]. В пізньому серпухові існувало дві 

фази трансгресивного морського режиму, які відобразились рифоутворенням на 

Північних окраїнах Донбасу [90]. На Надєждинській і Будьонівській площах за 

результатами сейсмофаціальних досліджень автором виявлено, що прогнозний 

рифовий масив належить до ранньотрансгресивної стадії пізньосерпуховського 

етапу осадконакопичення і сформований він на піднятих тектонічних блоках, 

утворених двома незгідними скидами [103]. 

Проведеними дослідженнями показано, що детальне структурно-

тектонічне вивчення, проведення палеореконструкцій з вирівнюванням на 

відбиваючі горизонти в підошві верхньосерпуховського під'ярусу з метою 

виявлення горбистих форм палеорифів, застосування сейсмофаціального 

аналізу дозволяє виділити нові об'єкти, пов'язані з органогенними спорудами 

пізньосерпуховського-башкирського віку. Цей підхід може бути ефективним не 

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

борту ДДЗ. Навіть при попередньому аналізі на часових сейсмічних розрізах ці 
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об'єкти мають деякі характерні особливості: неспівпадання форми нижнього, 

більш пологого, і верхнього - випуклого відбиваючих горизонтів, своєрідний 

малюнок сейсмічного запису тощо. Однак, при невеликих розмірах локальних 

карбонатних тіл ці особливості можуть не виявлятись на сейсмічних розрізах, а 

ефективність сейсмофаціального аналізу при прогнозуванні подібних об’єктів 

очевидна. 

У пізньобашкирсько-московський час в морському басейні переважала 

теригенна седиментація. Результати проведеного сейсмофаціального аналізу 

свідчать про те, що прогнозні локальні акумулятивні тіла алювіального типу 

при подальших дослідженнях можуть виявлятись у південно-східній частині 

ДДЗ - на схилах піднять, сформованих поширеними тут соляними штоками.  

Наприкінці московського віку континентальні обстановки 

осадконакопичення переважали над морськими на всій території ДДП. 

Закартовані прогнозні алювіальні тіла у межах Мягківської [72, 73, 79] і 

Сахновщинської [54, 70] площ відкривають широкі перспективи для 

прогнозування подібних об’єктів у межах Відносно мобільної зони центральної 

частини Північного борту та на схилах антиклінальних структур, сформованих 

соляними штоками, поширеними в південно-східній та центральній частині 

приосьової зони ДДЗ. В межах Відносно мобільної зони центральної частини 

Північного борту ДДЗ в товщі московських відкладів при застосуванні 

сейсмофаціального аналізу можливо виявлення піщаних тіл барового 

походження, сформованих в регресивну фазу при зміні морських умов 

осадконакопичення в ранньомосковський час континентальними – в 

пізньомосковський (рис. 6.2). 

У пізньому карбоні активізувався ріст багатьох соляних куполів, розміри 

морського басейну поступово скорочувались, переважала континентальна 

седиментація. В центральній та південно-східній частинах приосьової зони ДДЗ 

на схилах піднять, пов'язаних з соляними куполами, за аналогією з 

Краснопавлівським підняттям, можна очікувати широкий розвиток 
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алювіальних та інших піщаних тіл, що можуть бути закартовані в процесі 

подальших детальних досліджень із застосуванням сейсмофаціального аналізу. 

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

на різних стратиграфічних рівнях карбону ДДП. Наприклад, можна очікувати 

значне поширення руслових, барових і озерних локальних акумулятивних 

об'єктів пізньотурнейсько-ранньовізейського віку та пізньовізейських руслових 

локальних літологічних тіл в північній прибортовій зоні ДДЗ. Їх картування так 

само є важливим напрямом подальших пошукових робіт. 

Виявлені закономірності поширення характерних локальних літологічних 

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

подальшому можуть поширюватись і на інші зони.  

Висновки до розділу 6 

В розділі за результатами вперше проведеного в центральній частині 

Північного борту, південної прибортової зони, південно-східній частині 

приосьової зони ДДЗ та Північних окраїнах Донбасу сейсмофаціального 

аналізу із використанням інформації про геологічну будову та палеогеографічні 

обстановки автором виявлено закономірності поширення та критерії 

прогнозування локальних літологічних об’єктів в цих зонах ДДП. Таке 

прогнозування передбачає використання сейсморозвідки, яка є основним 

методом при проведенні сучасних геологорозвідувальних робіт. 

Нові локальні літологічні тіла можуть бути закартовані при використанні 

геолого-геофізичних даних, застосуванні палеореконструкцій та 

сейсмофаціального аналізу на основі нових або переоброблених старих 

сейсмічних даних. 

При такому підході можливо виявляти такі нові об’єкти в ДДП: 

 локальні піщані тіла руслового і барового походження у верхньомосковських 

відкладах – на невеликих глибинах центральної частини Північного борту 

ДДЗ в межах Відносно Мобільної тектонічної зони;  

 локальні піщані тіла руслового походження у верхньомосковських відкладах 

та у відкладах нижньої частини верхнього карбону – на схилах широко 
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розвинених в південно-східній частині приосьової зони ДДЗ 

солянокупольних структур;  

 карбонатні масиви органогенного походження, які формувались на піднятих 

ділянках морського дна в шельфових областях в товщі нижньовізейських 

відкладів центральної частини південної прибортової зони ДДЗ, а також у 

верхньосерпуховських відкладах Північних окраїн Донбасу і південно-

східної частини Північного борту ДДЗ. 

На складених автором для центральної, південно-східної частин 

Північного борту ДДЗ та Північних окраїн Донбасу узагальнених структурно-

тектонічних схемах позначені зони поширення локальних геологічних тіл: 

виявлених раніше, спрогнозованих за власними результатами, а також тих, що 

можуть бути виявлені в подальшому. 
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Рисунок 6.1. Південно-східна частина Північного борту ДДЗ та Північні окраїни Донбасу. Структурно-тектонічна 

схема (за матеріалами  [16, 22, 67, 103] скомпонована і доповнена автором) 
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Рисунок 6.2. Центральна частина Північного борту ДДЗ. Структурно-тектонічна схема (за матеріалами [22, 47], 

скомпонована автором) 
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ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі автором висвітлено результати геологічної 

інтерпретації матеріалів сейсморозвідки 3D із застосуванням 

сейсмофаціального аналізу, проведеного на різних ділянках ДДП. Наведено 

детальний опис геологічної будови ділянок Центральної частини Північного 

борту ДДЗ, Північних окраїн Донбасу, центральної частини південної 

прибортової і південно-східної частини приосьової зон ДДЗ. З урахуванням 

опрацьованих літературних даних та результатів власних досліджень автором 

описано фаціальні обстановки, умови формування локальних літологічних 

об'єктів руслового і барового типу в середньому і пізньому карбоні, а також 

карбонатних масивів – у ранньому карбоні.  

В дисертації описано методику сейсмофаціального аналізу, зорієнтованого 

на геологічну інтерпретацію параметрів хвильового сейсмічного поля, 

реконструкцію умов осадонакопичення і прогнозування літофацій за даними 

сейсморозвідки. Сейсмофаціальний аналіз був проведений автором в 

програмному продукті Stratimagic компанії Paradigm Geophysical. Були 

застосовані три основні групи процедур: класифікація ділянок трас за їх 

формою на Мягківській, Суходільській і Сахновщинській площах; класифікація 

погоризонтних зрізів на Мягківській і Сахновщинській площах; об'ємна 

класифікація на Ливенській площі. В результаті були розраховані карти і куб 

сейсмофацій та погоризонтні зрізи, що дозволили автору вперше виділити 

прогнозні локальні літологічні об'єкти на цих площах. 

В дисертаційній роботі використані матеріали проведених автором 

структурної інтерпретації і сейсмофаціального аналізу на Ливенській, 

Суходільській і Мягківській площах, сейсмофаціального аналізу на 

Сахновщинській площі, а також здійснено узагальнення і аналіз результатів з 

побудовою уточнених схем поширення локальних літологічних об'єктів в ДДП.  

В Центральній частині Північного борту ДДЗ автором вперше закартовано 

прогнозні палеорусла пізньомосковського віку, сформовані протягом тривалого 

часу в континентальних умовах, які періодично змінювались умовами 
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морського осадконакопичення. Описано морфологію прогнозних об'єктів, 

розміри і особливості їх формування. На погоризонтних зрізах сейсмічного 

куба амплітудні аномалії сейсмічного запису, ототожнені з прогнозними 

палеоруслами, прослідковані в межах однієї ділянки у значному часовому 

інтервалі, тому автором було зроблено припущення про довготривале існування 

єдиного палеопотоку. На ранньому етапі свого існування палеопотік мав 

слабозвивисту гілчасту форму. Наприкінці московського віку, на завершальній 

стадії свого існування на більш пологому схилі, сформованому значною 

кількістю алювіальних відкладів, він мав сильномеандруючу форму, можливо зі 

старицями. Картування подібних об'єктів на відносно невеликих глибинах може 

розширити перспективи цього регіону, оскільки алювій меандрових рік, коси і 

навколоруслові вали можуть вміщувати скупчення ВВ, а алювіальні пісковики 

гілчастих рік можуть мати хорошу проникність.  

На цій ділянці в інтервалі верхньомосковських відкладів на погоризонтних 

зрізах сейсмічного куба автором вперше виділено амплітудну аномалію, 

ототожнену з прогнозним піщаним тілом барового генезису, яке імовірно 

формувалось на більш ранньому етапі невеликих  морських трансгресій. 

Прогнозні палеорусла і барове тіло закартовані у Відносно мобільній зоні 

Центральої частини Північного борту ДДЗ.  

Рифогенний масив, сформований у пізньому серпухові на 

ранньотрансгресивному етапі розвитку території, вперше закартовано в 

лежачому крилі Північнодонецького насуву на Суходільській площі Північних 

окраїн Донбасу (Надєждинська і Будьонівська структури). В результаті 

геологічної інтерпретації сейсмічних даних автором виявлено, що вигин масиву 

в південному напрямку обумовлений його формуванням на піднятих 

тектонічних блоках, утворених двома незгідними скидами. Застійна зона 

шельфу, або зарифова лагуна, розміщувалась на опущених тектонічних блоках. 

За результатами сейсмофаціального аналізу в межах площі досліджень автором 

вперше були виділені ділянки, які відповідають зонам поширення відкладів 

ранньотрансресивного комплексу світи С1
4
 в межах Суходільської площі. За 



 129 

результатами узагальнення геолого-геофізичних матеріалів і сейсмічного 

аналізу автором уточнено палеогеографічну схему поширення біогермів 

пізньосерпуховського віку північно-східної частини ДДП з елементами 

палеогеографічного районування та умовною зональністю світи С1
4
. 

За результатами сейсмофаціального аналізу автором вперше оконтурено 

нижньовізейський карбонатний масив в склепіневій частині Ливенської 

антикліналі центральної частини південної прибортової зони ДДЗ, здійснено 

аналіз його вертикальної зональності і фаціальної диференціації, яка чітко 

проявляється на карті сейсмофацій і підтверджується результатами буріння. 

Сформований у внутрішньошельфовій області, він доповнює схеми поширення 

виявлених раніше у південній прибортовій зоні ДДЗ внутрішньошельфових 

біогермів. 

Прогнозні руслові тіла пізньобашкирського, пізньомосковського і 

пізньокам'яновугільного віку за результатами сейсмофаціального аналізу 

автором вперше були виділені на схилах Краснопавлівського підняття, 

сформованого однойменним соляним штоком в південно-східній частині ДДЗ. 

Автором були детально проаналізовані погоризонтні зрізи і вертикальні 

перетини часового сейсмічного куба, побудовані карти сейсмофацій для 

відкладів середнього і верхнього карбону, а також проілюстровано етапи 

розвитку прогнозного палеорусла горизонту М-2. 

На сьогодні сейсморозвідка залишається одним з найважливіших методів 

геолого-розвідувальних робіт на нафту і газ. Постійно вдосконалюються 

сейсморозвідувальна апаратура, зростає якість реєстрації сейсмічних даних, 

інтенсивно розвиваються методи їх обробки та інтерпретації. Наукові та 

практичні результати досліджень, викладені в дисертаційній роботі, є 

підтвердженням того, що проведення сейсмофаціального аналізу та комплексна 

геологічна інтерпретація сейсморозвідувальних даних із залученням даних 

буріння та ГДС значно розширює перспективи виявлення локальних 

літологічних об'єктів - потенційних пасток ВВ - на різних стратиграфічних 

рівнях карбону ДДП. 
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