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ГІПСОМЕТРІЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ
ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ В УТВОРЕННЯХ ФАНЕРОЗОЮ
ПІВДЕННОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
У статті наведено результати гіпсометричного аналізу вертикального розподілу покладів вуглеводнів з установленими водонафтовими контактами (ВНК) і газоводяними
контактами (ГВК) в інтервалі глибин від -110 м до -5050 м у фанерозойських комплексах
Південного нафтогазоносного регіону України.
Створено гістограму вертикального розподілу покладів і складено графіки частоти
їхнього виявлення. З’ясовано регіональний гіпсометричний максимум покладів вуглеводнів
і чотири субрегіональні максимуми показано гіпсометричне положення локальних інтервалів. Установлено дискретність у гіпсометричному розподілі покладів.
Запропоновані в цій публікації вертикальні гіпсометричні дослідження покладів вуглеводнів з установленими ВНК і ГВК сприятимуть методологічному підвищенню оцінки
перспектив нафтогазоносності в регіоні й можливому виявленню нових покладів вуглеводнів.
Ключові слова: фанерозойський комплекс, нафтогазоносний регіон, поклади та їхні
контакти, гіпсометрія, гістограма, графіки частоти, регіональний і локальний максимуми покладів.

Вступ. З’ясування розміщення покладів
вуглеводнів (ВВ) у розрізах нафтогазоносних районів, областей і регіонів є однією
з головних проблем геології нафти й газу.
Вона має теоретичне й практичне значення
під час визначення оптимальних напрямів
нафтогазопошукових робіт і їхніх результатів. Для розв’язання цієї проблеми в гео
логорозвідувальному процесі використовують різні геологічні, геофізичні та інші
методи досліджень, результати яких дають
змогу прогнозувати й оконтурювати поклади та визначати перспективні території для
пошуково-розвідувальних робіт в умовах
горизонтального поширення їх площею
[2–5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 26, 29 та ін.].
Але в таких дослідженнях варто б надавати

більше уваги з’ясуванню можливих особливостей і вертикального розподілу покладів
ВВ з використанням гіпсометричних даних
установлених ВНК і ГВК на об’єктах. Такі
дослідження певною мірою сприятимуть
достовірності гіпсометрії покладів, оцінці
їхніх запасів, оптимальності пошуків, розвідки й обґрунтуванню напрямів подальших
робіт та ефективності пошуково-розвідувального процесу на об’єкті, визначеному
за конкретним фактичним матеріалом. На
розгляд деяких питань зазначеної проблеми спрямовані дослідження, результати
яких наведено в цій публікації на прикладі
утворень фанерозою – девону, крейди-палеогену й неогену на території Південного
нафтогазоносного регіону України.
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Виклад головного матеріалу й результатів досліджень. За адміністративно-територіальним поділом регіон міститься в
Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та Автономній республіці Крим. У геолого-структурному сенсі
досліджуваний регіон охоплює частини
територій [21] схилу Українського щита
(УЩ), Східноєвропейської платформи (СЄП) (Переддобрудзький, Криловський, Каркінітсько-Північнокримський,
Північноазовський, Індоло-Кубанський,
Керченсько-Таманський прогини, а також Чубкінський та Азовський вали,
Кілійсько-Зміїне підняття, Чингульську
і Нижньогірську сідловини, Крайовий
уступ), мегантиклінорій Гірського Криму.

Результати геолого-геофізичних робіт і
досліджень [10, 11, 15, 16, 18–20, 22, 24, 27
та ін.] унесли певні уточнення в нафтогазогеологічне районування Південного
регіону виділеними: нафтогазоносними
провінціями (1, 2); нафтогазонасиченими
областями (НГО); нафтоносними областями (НО); нафтогазоносними субобластями (НГСО); нафтогазоперспективними
субобластями (НГПСО); нафтоносними
районами (НР); газоносними районами
(ГР) і нафтогазоперспективними районами (НГПР), які враховують обґрунтування ГРР у регіоні, що наведено на рис. 1.
У південному нафтогазоносному регіо
ні значилося [13] 39 родовищ (10 нафтових, 22 газові і 7 газоконденсатних), зо-

Рис. 1. Карта нафтогазоносного районування Південного регіону України (Б. Л. Крупський,
В. В. Гладун, М. І. Євдощук, М. І. Павлюк та ін. 2009) [17]
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крема 10 родовищ на акваторіях Чорного
й Азовського морів. За останній період
на обґрунтованих об’єктах унаслідок ГРР
з використанням досвіду пошуків ВВ в
інших регіонах і результатів нових досліджень [1, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22–25, 27–29
та ін.] у Південному регіоні з’явилися нові
відкриття ВВ. За оперативними даними
загальна кількість виявлених у регіоні
родовищ досягла 46 [21], зокрема на суші
31 (67 %), а на акваторіях 15 (33 %). З-поміж них газових родовищ – 24 (52 %), нафтових – 11 (24 %), газоконденсатних – 7
(15 %), газоконденсатних і нафтогазових
– 4 (9 %). Оскільки дослідження передбачали виявлення гіпсометрії вертикального розподілу покладів в утвореннях фанерозою, автор провів аналіз гіпсометрії
вертикального розміщення покладів ВВ,
в яких установлені ВНК і ГВК. Усього
з установленими контактами в регіоні є
74 поклади ВВ. У продуктивних комплексах кількість покладів з установленими
контактами різна. З наявних продуктивних горизонтів максимальну кількість
контактів – 48 (69 %) мають поклади палеогенових відкладів, за ними – 13 (18 %)
неогенові продуктивні комплекси, а потім
– 8 (11 %) і 5 (7 %) поклади з контактами
продуктивних відкладів крейдової й девонської систем. Разом із цим зазначимо, що
більшість покладів ВВ у регіоні виявлено
в палеогенових продуктивних горизонтах
і набагато менше в неогенових, крейдових
і девонських продуктивних комплексах.
Поклади ВВ у них приурочені до брахіантиклінальних і гемібрахіантиклінальних
структур з наявністю літологічно обмежених, тектонічно екранованих і комбінованих пасток [13], які зумовлені різною
інтенсивністю коливальних рухів у регіоні
та їхнім впливом на будову геоструктур
регіону. На суші поклади ВВ родовищ
приурочені до різних осадових стратиграфічних порід палеогену, крейди, неогенових карбонатів і теригенних відкладів.
Нафтові поклади виявлені в девонських
вапняках і доломітах. На акваторіях газові поклади виявлені в карбонатних і теригенних породах.

Продуктивність фанерозойських відкладів у регіоні схарактеризована нафтогазовими контактами гіпсометрично
не
однозначно. Верхній контакт установлений у неогенових карбонатах Войківського нафтового родовища на глибині
з абсолютною позначкою 110 м у північно-західній частині Керченського півострова. А максимальна глибина контакту,
яку має ГВК з позначкою -5050 м на Придорожньому газовому родовищі, міститься
у верхньопалеогенових відкладах Індоло-Кубанського прогину. За результатами
аналізу покладів з виявленими ВНК і ГВК
у цьому гіпсометричному інтервалі розрізу
фанерозою з’явилася можливість представити розподіл покладів у вигляді гістограми (рис. 2а) і побудувати графіки частоти
з’єднання покладів з контактами (рис. 2б)
у фанерозойському розрізі досліджуваного
Південного нафтогазоносного регіону.
Результати досліджень засвідчили, що
гіпсометричний розподіл покладів у розрізі фанерозою Південного регіону має
складну неоднозначність як у вертикальному, так і в горизонтальному плані за
частотою трапляння. У розподілі покладів з установленими контактами виділяється три різновиди кількісних гіпсометричних максимумів покладів вуглеводнів
у різногіпсометричних умовах.
Перший головний репрезентують 23
поклади ВВ з наявними установленими
контактами, що розміщуються в міоценових і олігоценових продуктових горизонтах у гіпсометричному інтервалі з позначками -410÷725 м. Це найбільша кількість
покладів з установленими контактами,
виявлених близько в розрізі одного інтервалу, що дає нам змогу іменувати його регіональним гіпсометричним максимумом
покладів ВВ (РГМПВВ) з установленими контактами в Південному нафтогазоносному регіоні. Регіональний максимум
зверху обмежується Стрілковим газовим
покладом, а внизу покладом газу Шмідтівського родовища в олігоценових продуктивних комплексах порід. Поклади ВВ у
РГМП розміщуються на відстані 10÷30 м
один від одного.
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У розрізі фанерозою регіону виділяються і максимуми з меншими показниками. Вище виділеного регіонального
гіпсометричного максимуму, в інтервалі
позначок -115÷300 м у міоценових й олігоценових продуктивних горизонтах виявлено десять покладів нафти й газу, які
залягають на відстані 15÷40 м один від
одного й репрезентують наступний за показниками максимум покладів, який називаємо субрегіональний. Зверху його об-

межує нафтовий поклад на Войківському
родовищі, а знизу – газовий поклад Джанкойського родовища.
Нижче РГМПВВ розміщуються два суб
регіональні максимуми на відстані 600 м
один від одного. Верхній утворюють п’ять
покладів, що залягають на відстані 20÷40 м
один від одного, а обмежують його газові
поклади в олігоцені Архангельського родовища в інтервалі позначок -815÷910 м.
Другий максимум містить чотири газові

Рис. 2. Розподіл покладів вуглеводнів за абсолютними глибинами залягання у фанерозойських відкладах Південного нафтогазоносного регіону України (за І. І. Дем’яненком):
а – гістограма покладів (74), б – частота (%)
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поклади на відстані 10–20 м у палеогенових продуктивних відкладах на позначках
-980÷1030 м. Максимум обмежений покладами в міоценових відкладах Кіровського
й Карловського родовищ.
Четвертий субрегіональний максимум
розміщується в інтервалі розрізу регіону
з позначками -3225÷3335 м. Він охоплює
сім покладів на відстані 15–30 м у девонських, крейдових й олігоценових продуктивних комплексах. Зверху максимум обмежується газовим покладом в олігоцені
Фонтанівського родовища, а знизу – нафтовим покладом у девоні на Східносарматському родовищі.
Крім
вищерозглянутих
виділених
регіо
нальних і субрегіональних гіпсометричних максимумів покладів ВВ, у розрізі фанерозою регіону з позначкою -1340 м
показано наявність двох локальних інтервалів (чотири поклади) і шести інтервалів
по одному покладу, які хоч і повторюються через 50–600 м, але доповнюють
наочність інформації про продуктивність
фанерозойських утворень у Південному
регіоні.
Зі складеного графіка частоти покладів (рис. 2б) видно, що максимальна щільність покладів, яка становить приблизно
11 %, має регіональний гіпсометричний
максимум покладів ВВ, що розміщуються
в інтервалі позначок -410÷725 м. Далі за
частотою йдуть субрегіональні максимуми покладів у межах позначок -115÷300 м
з показником щільності до 3 %, а в інтервалах позначок -815÷910 м і -980÷1030 м
частота покладів у субрегіональних максимумах становить приблизно 3 %. У найнижчому субрегіональному максимумі,
який має сім покладів в інтервалі позначок -3225÷3335 м, частота покладів становить 5,4 %. Решта виявлених локальних
продуктивних інтервалів має здебільшого
по одному покладу і лише чотири по два
поклади, які розміщуються в інтервалах з
позначками від -50 до -650 м і мають частоту від 1,35 до 2,70 %.
На основі комплексного аналізу нафтогазоносності відкладів фанерозою
Південного регіону, тематичних узагаль-

нень, наукових розробок і результатів пошуково-розвідувальних робіт досліджено
особливості вертикального гіпсометричного розподілу контактів покладів ВВ з
установленими ВНК і ГВК. Гіпсометрично вони розміщуються в інтервалі позначок -110 м у неогені Войківського і -5050 м
в олігоцені на Придорожньому родовищах. До цього гіпсометричного інтервалу належать 74 поклади ВВ. Промислова
нафтогазонасиченість установлена в продуктових горизонтах неогенових, палеогенових, крейдових і девонських відкладів.
Але базисними є палеогенові горизонти й
поклади. На об’єктах поклади переважно
приурочені до брахіантикліналей і гемібрахіантикліналей і містяться в пастках
антиклінального й геміантиклінального
типів, часто є літологічно обмеженими,
тектонічно екранованими й комбінованими. Це пов’язано з впливом різноспрямованих вертикальних рухів геологічних
і гео
морфологічних типів на сингенетичний і постседиментаційний розвиток
структур у Південному регіоні.
За результатами виконаних досліджень створено гістограму вертикального розподілу покладів ВВ з установленням контактів нафти й газу і складено
графіки частоти їхньої появи. У розрізі
фанерозою регіону виявлений регіональний гіпсометричний максимум з 23 покладами в інтервалі з позначками -410÷725 м і
чотири субрегіональні гіпсометричні максимуми з меншою кількістю покладів в інтервалах з позначками -115÷300, -815÷910,
-980÷1030, -3225÷3335 м. У вертикальному плані особливістю для покладів і виділених максимумів є відстань між ними.
Повторюються вони в розрізі через різну
відстань і мають різні інтервали товщини.
Крім цього, у розрізі фанерозою з позначки -1340 м локальні інтервали виділені в
кількості 1–4 поклади, а повторюються
вони через 50–600 м.
Аналіз складеного графіка частоти
покладів засвідчив, що максимальна щільність покладів, яка становить 11 %, має
регіональний гіпсометричний максимум в
інтервалі -410÷725 м. Потім слідують суб
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регіональні максимуми покладів в інтервалах: -115÷300 м, -815÷910 м, -980÷1030 м
зі щільністю до 3 і 3 %. В інтервалі
-3225÷3335 м частота становить 5,4 %.
Решта локальних продуктивних інтервалів з позначками -50÷650 м має щільність
1,35÷2,70 %.
Наведені абсолютні глибини й гіпсометрична характеристика розподілу покладів свідчать, що з позначки -3350 м і
до -5050 м у розрізі переважають локальні однопокладові інтервали, які трапляються здебільшого через 400 м і лише з
позначки -4400 м через -650 м. Загалом у
розрізі утворень фанерозою Південного
регіону встановлено дискретність у вертикальному розподілі й щільності покладів і
частоті їхньої появи. Безумовно, подальші
дослідження цієї проблеми заслуговують
на увагу. Виявлені субрегіональні максимуми покладів й установлені локальні
інтервали продуктивності свідчать про
наявність перспективності й можливість
відкриття нових покладів у розрізі регіону. Фанерозойський комплекс Південного
нафтогазоносного регіону є недостатньо
вивченим, його промислову нафтогазоносність установлено і ГРР на нафту й газ
у регіоні варто і далі проводити.
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ГИПСОМЕТРИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В ОБРАЗОВАНИЯХ ФАНЕРОЗОЯ ЮЖНОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ
Рассмотрены результаты анализа вертикального распределения залежей углеводородов с установленными ВНК и ГВК в интервале глубин от -110 до -5050 м в фанерозойских
комплексах Южного нефтегазоносного региона Украины. Построена гистограмма залежей и графики частоты их обнаружения в разрезе фанерозоя. Установлена дискретность
количества и плотности встречаемости выявленных залежей на месторождениях. Отмечена недостаточность обобщающих исследований гипсометрии залежей углеводородов на основании их установленных водонефтяных и газоводяных контактов. Выполнен
анализ данных 74 залежей в комплексах отложений фанерозоя на 46 месторождениях нефти и газа в исследуемом нефтегазоносном регионе. Выявлены: региональный гипсометрический максимум залежей углеводородов, четыре субрегиональных максимума, показано
гипсометрическое положение локальных интервалов.
Предложенные в данной публикации вертикальные гипсометрические исследования
установленных контактов залежей угловодородов направлены на способствование методологическому повышению оценки перспектив нефтегазоносности в регионе и выявлению новых залежей углеводородов.
Ключевые слова: фанерозойский комплекс, нефтегазоносный регион, углеводородные
залежи и их контакты, гипсометрия, гистограмма, график частоты, региональный и локальный максимумы залежей углеводородов.
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THE VIEWPOINT ABOUT THE HYPSOMETRY OF THE HYDROCARBON DEPO
SITS VERTICAL DISTRIBUTION IN THE PHANEROZOIC FORMATIONS OF THE
UKRAINIAN SOUTHERN OIL AND GAS REGION
In the article discusses the analysis results of the hydrocarbon deposits vertical distribution with
the established water-oil contacts and gas-water contacts in the depth range from minus -110 to
-5050 m in the Phanerozoic complexes of the Ukrainian Southern petroleum region. The histogram
of the deposits and the frequency graphs of their availability in the section of the Phanerozoic are
plotted. The discreteness of the quantities and occurrence density of the identified deposits has been
established. The insufficiency of generalizing works on the study of hydrocarbon deposits hypsome-
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try on the basis of their established oil-water and gas-water contacts was noted. Data analysis on the
74 deposits in the Phanerozoic sediments at 46 oil and gas fields in the studied petroleum region was
carried out. Revealed: regional hypsometric maximum of hydrocarbon deposits, four subregional
peaks, shows the hypsometric position of local intervals.
Proposed in this publication vertical hypsometric established contacts studies of hydrocarbons
deposits are aimed on promoting a methodological assessment increase of the prospects for petroleum potential in the region and the identification of new hydrocarbon deposits.
Keywords: Phanerozoic complex, oil and gas region, hydrocarbon deposits and their contacts,
gypsometry, histogram, frequency graph, regional and local maximum for hydrocarbon deposits.
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