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ОСОБЛИВОСТІ ГІПСОМЕТРИЧНОГО РОЗПОДІЛУ
ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ В УТВОРЕННЯХ ФАНЕРОЗОЮ
ЗАХІДНОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Розглянуто виділені в Західному нафтогазоносному регіоні України чотири нафтогазоносні області і дев’ять нафтогазоносних районів. Створено гістограму покладів і графіки частоти їхнього трапляння в розрізі відкладів фанерозою. Установлено неоднозначність кількості й частоти трапляння виявлених покладів на родовищах. Зауважено про
брак узагальнювальних досліджень гіпсометрії покладів вуглеводнів (ВВ) на основі встановлених їхніх водонафтових і газоводяних контактів (ВНК і ГВК). Проаналізовано дані
гіпсометрії 359 покладів ВВ у комплексах відкладів фанерозою на понад 120 родовищах
нафти й газу в Західному нафтогазоносному регіоні. З’ясовано особливості стратиграфічної приуроченості гіпсометричних інтервалів покладів у розрізі, виділено регіональний
гіпсометричний максимум покладів і частоти їхнього трапляння, що приурочені до конкретних позначок, указано на наявність локальних максимумів покладів ВВ і особливостей їхнього повторення в розрізах. Отримані результати досліджень сприятимуть виявленню особливостей закономірностей нафтогазоносності Західного нафтогазоносного
регіону й оцінці його перспектив.
Ключові слова: нафтогазоносний регіон, перспективи нафтогазоносності, гістограма, поклад, графік частоти, регіональний і локальний максимуми покладів.

Вступ. До Західного нафтогазоносного регіону України належить Закарпаття,
Східні Карпати, Передкарпаття й ВолиноПоділля [1, 4 та ін.], а в адміністративнотериторіальному сенсі – Закарпатська,
Львівська,
Івано-Франківська,
Чер
нівецька, Волинська, Тернопільська та
Рівненська області. На вказаних геоструктурах і територіях нафтогазоносного регіону геологорозвідувальні роботи (ГРР)
виконують давно як для вивчення геологічної будови цих чи інших геоструктурних елементів, так і пошуків різних корисних копалин. В указаному геологорозвідувальному процесі використано різні типи
буріння і геофізичних методів досліджень.
Не вдаючись до розгляду обсягів викона-

них робіт, зауважимо, що результати параметричного, структурно-пошукового,
пошукового, розвідувального й експлуатаційного буріння та дані комплексних
польових, промислових і тематичних [2,
15, 17 та ін.] геофізичних робіт дають
певне уявлення про геологію, тектоніку,
структуру, нафтогазоносність [1, 3, 6, 9–12
та ін.], інші корисні копалини, особливо
нафту й газ [4, 8, 13, 14, 16 та ін.] Західного
регіону, його окремих геотектонічних
елементів різних розмірів і локальних
структур. Геологічний розріз відкладів у
регіоні представлений комплексом порід
від архею до плейстоцену.
З багаторічної практики геологорозвідувальних робіт і їхніх результатів
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у Західному нафтогазоносному регіоні виділено [1] чотири нафтогазоносні області (НГО): Волино-Подільську,
Передкарпатську, Карпатську, Закарпат
ську і дев’ять [7] районів у їхньому складі. Зокрема, Волино-Подільська газоносна область складається з Волинського й
Бузького нафтогазоносних районів (НГР).
Передкарпатську нафтогазоносну область представляють Більче-Волицький,
Самбірській і Бориславсько-Покутський
НГР. На території Карпатської НГО
міститься Скибовий і Кросненський
НГР. У Закарпатській НГО виділений Мукачівсько-Солотвинський НГР.
Розподіл виявлених родовищ у НГО і НГР
різний. З родовищ, виявлених у Західному
регіоні станом на 01.01.2018 р., понад
89 % розміщуються в Передкарпатській
НГО, зокрема понад 50 % – в умовах
Більче-Волицького НГР і понад 40 % – у
Бориславсько-Покутському НГР. У решті НГО й НГР відомі родовища на цей
період становлять 1–2 % від виявлених у
Західному регіоні.
Виклад основного матеріалу й результатів досліджень. Не порушуючи
всіх питань нафтогазоносності родовищ,
відкритих у Західному регіоні, оскільки
їх висвітлено у великій кількості широко відомих [1–4, 6 та ін.] публікацій,
головну увагу ми вперше приділили, як
і раніше в Дніпровсько-Донецькій западині [5], аналізу регіональної гіпсометрії продуктивних інтервалів з установленими ВНК і ГВК. А оскільки виконані дослідження присвячені гіпсометричному розподілу виявлених покладів в
утвореннях фанерозою, цю проблему
ми аналізуємо на прикладі покладів
від девонських відкладів палеозойської
до неогенових кайнозойської систем.
Фактичним матеріалом нам слугували
дані установлених ВНК і ГВК на виявлених родовищах указаних комплексів
фанерозою, матеріали геолого-економічної оцінки запасів ДКЗ, атласу родовищ нафти й газу України Західного регіону [1], а також періодичні публікації
із цієї проблеми.

Нині в регіоні виявлено понад 120 родовищ рідких і газоподібних вуглеводнів.
Попри неабиякі успіхи у виявленні цих
корисних копалин закономірності їхнього
розподілу в Західному нафтогазоносному
регіоні потребують довивчення. У регіоні накопичено чималий обсяг фактичних
матеріалів щодо родовищ нафти й газу,
аналіз яких має певний інтерес з погляду
встановлення закономірностей локалізації відкритих покладів ВВ залежно від
абсолютної глибини їхнього залягання
– установлених ВНК і ГВК.
Автор проаналізував дані 359 покладів, виявлених у розрізах відкладів фанерозою в регіоні з установленими ВНК
і ГВК в інтервалі від +290 до –5 235 м.
Проаналізовано поклади тільки з відомими глибинами залягання водонафтового, газонафтового або газоводяного
контактів, а відтак створено гістограми
розподілу покладів і графіки частот за
глибинами залягання. Прийнятий інтервал глибин під час побудови графіків становив 50 і 100 м.
У стратиграфічному плані досліджувані поклади приурочені до відкладів кайнозойської, мезозойської і палеозойської
груп. Базовими є кайнозойські відклади,
в яких розміщується приблизно 94 % виявлених покладів і лише приблизно 3–4 %
– у палеозойських і мезозойських відкладах.
Кількісний розподіл покладів за абсолютними глибинами залягання в осадовому фанерозойському чохлі регіону
(рисунок) хоч і нерівномірний, але має
певну закономірність. Найбільша кількість покладів (138) розміщується в інтервалі з абсолютними позначками від –400
до –1 100 м, а загальна частота трапляння
їх становить 37 %. У середині цього інтервалу виділяються свої рівні з кількістю
покладів 8–22. Повторюються вони і на
позначках –440, –500, –650, –750 м тощо.
Нижче абсолютної позначки –1 100 м і
вище позначки –400 м є інтервали зі щільністю покладів від 5 до 13, але загалом
простежується тенденція до зменшення
їхньої кількості.
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Найбільша частота таких покладів
приурочена до інтервалу гіпсометричних позначок –400÷1 100 м. Віддаль між
окремими максимумами частоти покладів з глибиною дещо збільшується. Так
в інтервалі –515÷950 м вони повторюються через 500, а також через 520 м.
Для Західного нафтогазоносного регіону
характерним є й те, що основним комплексом з розподіленими покладами в осадовому чохлі є кайнозойські відклади. Як
засвідчують результати аналізу, особливості розподілу покладів і повторюваність максимумів частоти досить близькі
за цими показниками. Водночас треба
зазначити, що промислова нафтогазоносність відкладів різних систем у регіоні
неоднозначна.

Згідно з результатами наших досліджень, найбільша кількість і щільність покладів у Західному нафтогазоносному регіоні (незалежно від віку) розміщується на
позначках від –400 до –1100 м, що дає підставу називати цей інтервал регіональним
гіпсометричним максимумом кількості
покладів. У його межах і нижче позначки
–1 100 м виділяються локальні максимуми.
Найбільший гіпсометричний максимум у
фанерозойських відкладах з 13 виявленими покладами і частотою до 7 % виявлено
в інтервалі позначок –1 250÷1 460 м. Далі
вниз за фанерозойським розрізом виділяються локальні гіпсометричні максимуми
з відповідною кількістю покладів: шість
(–1 550÷1 590 м), вісім (–1 690÷1 710 м), чотири (–1 720÷1 730 м), шість (–1 935÷1 980 м), чо-

Рисунок. Розподіл покладів вуглеводнів за абсолютними глибинами залягання у фанерозойських відкладах Західного нафтогазоносного регіону України (за І. І. Дем’яненком):
а – гістограма покладів (359), б – частота (%)
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тири (–2 170÷2 190 м), по сім (–2 520÷2 575 м) і
(–2 730÷2 770 м). Вищенаведенні локальні
гіпсометричні максимуми розміщуються на відстані від 50 до 90 м, а з глибини
–3 325÷3 395 м виділяється один локальний
максимум у складі двох інтервалів по три
поклади на глибині –3 325÷3 395 м і один
локальний максимум з трьох покладів в
інтервалі –4 350÷4 360 м. На решті розрізу фанерозойських відкладів до позначки
–5 325 м (найглибший поклад з аналізованих) зрідка трапляються по 1–2 поклади,
які не утворюють локальних гіпсометричних максимумів покладів.
Вище регіонального гіпсометричного
максимуму кількості покладів виділено
три локальні максимуми з покладами від
5 до 7. Локальні максимуми розміщуються на відстані 25–50 м один від одного.
Верхня частина розрізу відкладів з абсолютної глибини –150 і до +290 м характеризується переважно інтервалами з одним
покладом і менше (по два), але локальних
гіпсометричних максимумів майже немає.
На основі комплексного аналізу нафтогазоносності відкладів фанерозою
Західного регіону, наукових розробок і
наукових узагальнень та результатів пошуково-розвідувальних робіт досліджено
особливості гіпсометричного розподілу
покладів ВВ, які є важливою науковою
і практичною проблемою нафтогазової
геології. Установлено нерівномірність
і переривчастість гіпсометричної локалізації та частоти трапляння покладів
нафти й газу. У розкритому розрізі фанерозою Західного регіону має місце
дискретність розподілу покладів ВВ, яка
пов’язана з багатофакторною інтегральною оцінкою формування скупчень ВВ,
у гіпсометричних умовах дослідженого
регіону. Виявлені регіональний і локальні
гіпсометричні максимуми покладів і частоти в осадовому комплексі фанерозою
відображують загальне положення суті
порушеної проблеми в Західному нафтогазоносному регіоні. Подальші комплексні дослідження отриманих результатів
сприятимуть пізнанню закономірностей
нафтогазоносності регіону щодо оцінки

його перспектив на виявлення нових покладів ВВ у фанерозойських відкладах
Західного нафтогазоносного регіону.
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ОСОБЕННОСТИ ГИПСОМЕТРИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ
УГЛЕВОДОРОДОВ В ОБРАЗОВАНИЯХ ФАНЕРОЗОЯ ЗАПАДНОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ
Расcмотрены выделенные в Западном нефтегазоносном регионе Украины четыре нефтегазоносные области и девять нефтегазоносных районов. Построены гистограмма
залежей и графики частоты их встречаемости в разрезе отложений фанерозоя. Установлена неоднозначность количества и частоты встречаемости выявленных залежей на
месторождениях. Обращено внимание на отсутствие обобщающих исследований гипсометрии залежей углеводородов (УВ) на основании установленных их водонефтяных и газоводяных контактов (ВНК и ГВК). Проанализированы данные гипсометрии 359 залежей
УВ в комплексах отложений фанерозоя более чем на 120 месторождениях нефти и газа в
Западном нефтегазоносном регионе Украины. Установлены особенности стратиграфической приуроченности гипсометрических интервалов залежей в разрезе, выделены региональный гипсометрический максимум залежей и частоты их встречаемости, приуроченные к конкретным отметкам, указывается наличие локальных максимумов залежей УВ
и особенностей их повторения в разрезах. Результаты полученных исследований будут
способствовать выявлению особенностей закономерностей нефтегазоносности Западного нефтегазоносного региона и оценке его перспектив.
Ключевые слова: нефтегазоносный регион, гистограмма, залежи УВ, график частоты, региональный и локальный максимумы гипсометрии залежей, нефтегазоносность и
перспективы региона.
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THE GYPSOMETRIC DISTRIBUTION FEATURES OF HYDROCARBON DEPOSITS
IN THE PHANEROZOUS SEDIMENTS ON WESTERN OIL AND GAS REGION
OF UKRAINE
The article examined of four oil and gas bearing areas and nine oil and gas bearing regions
within this areas that located in the Western oil and gas region of Ukraine. A histogram of the depo
sits and frequency graphs in the section of the Phanerozoic deposits was constructed. The ambiguity
of the number and frequency of the encounter of the identified deposits strata has been established.
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Attention is drawn to the absence of generalized studies on the hypsometry of hydrocarbon deposits based on their oil-water contact and gas-water contact. The hypsometry data analysis of the
359 hydrocarbon deposits in the Phanerozoic sedimentation complexes at more than 120 oil and gas
fields in the Western oil and gas region was analyzed. Features of stratigraphic confinement for hypsometric deposits intervals was established. Marked regional hypsometric deposits maximum and
frequency of meetings, dedicated to specific markers. The presence of local maxima of hydrocarbon
deposits and the features of their recurrence in the sections are indicated. The results of the research
are directed to their ability to identify the features of the hydrocarbon potential for the Western region
and assessment of its prospects.
Keywords: oil and gas region, histogram, hydrocarbon deposits, frequency plot, regional and local maxima of the deposits hypsometry, hydrocarbon potential and prospects of the region.
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