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Accumulating the hydrocarbon (HC) stock base depends on the availability of productive and
promising objects, their resources, and optimal directions of prospecting works. For the discovery
of new deposits and the exposure of zones accumulating oil and gas, it has been selected 70
promising objects which are now at different stages of examination and located on territories
with HC of density 10–100 thnd tons per 1 km2 of non-prospected resources. Low-coal deposits
in non-anticline and combined traps are the main promising complex.

Схiдний нафтогазоносний регiон України — основний центр нафтогазовидобування, запасiв
i ресурсiв вуглеводнiв. Нарощування вуглеводнево-сировинної бази залежить вiд наявностi
продуктивних та перспективних об’єктiв, їх ресурсної бази та оптимальних напрямiв пошу-
кових i розвiдувальних робiт [1–4].

Обгрунтування напрямiв нарощування вуглеводнево-сировинної бази в регiонi на 2006 p.
(як i на попереднi роки) виконано з урахуванням щiльностi нерозвiданих (видобувних)
ресурсiв.

У фондi структур Схiдного нафтогазоносного регiону значилося 350 об’єктiв, зокрема
виявленi — 34%, пiдготовленi — 22%, а також тi, якi перебували в бурiннi — 30% та в до-
слiдно-промисловiй розробцi — 14%. Такий розподiл об’єктiв свiдчить про те, що резерв
нарощування ресурсiв i запасiв вуглеводнiв становить для виявлених i пiдготовлених об’єк-
тiв 56%, а для об’єктiв, у яких проводиться бурiння та здiйснюється дослiдно-промислова
розробка — 44%. Зважаючи на бiльшiсть невеликих за розмiрами об’єктiв, якi певною мi-
рою визначають i розмiри покладiв, i величину їх ресурсної бази, поповнення фонду не
тiльки малорозмiрними, а й значними об’єктами є актуальною проблемою для сучасних
i подальших геологорозвiдувальних робiт (ГРР) у Схiдному нафтогазоносному регiонi —
розвiданiсть його початкових ресурсiв близько 60%.

Прiоритетний напрям робiт — це пошуки i розвiдка покладiв вуглеводнiв (ВВ) на ро-
довищах i продуктивних площах, якi зазначенi переважно на територiях з нерозвiданими
ресурсами ВВ категорiї Д1 лок. + С3 + С2, видобувних вiд 50 до 200 тис. т на 1 км2. На
таких об’єктах передбачаються свердловини для розвiдки встановлених покладiв або для
вивчення нафтогазонасичених iнтервалiв у свердловинах за даними промислово-геофiзич-
них дослiджень.

Для вiдкриття нових покладiв i виявлення зон нафтогазонагромадження видiлено 70
перспективних об’єктiв, якi знаходяться на рiзних стадiях вивченостi та розмiщуються на
територiях зi щiльнiстю нерозвiданих вуглеводневих ресурсiв 10–100 тис. т на 1 км2. Ви-
значено прiоритетнi i перспективнi об’єкти, якi рекомендовано включити до плану ГРР
на 2006 рiк у Схiдному регiонi. Крiм того, з метою вирiшення регiональних завдань глибин-
ної i нафтогазової геологiї було рекомендовано регiональнi роботи, представленi регiональ-

ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2007, №3 133



ними сейсмопрофiлями, а також видiлено територiї для проведення аеромагнiторозвiдки
i геохiмiчної зйомки.

За результатами узагальнювальних тематичних i науково-дослiдних робiт на перспек-
тивних дiлянках для пошукових геолого-геофiзичних дослiджень на глибинах, виявлено
новi структури, а також дiлянки для перегляду геофiзичних матерiалiв та (при необхiд-
ностi) постановки деталiзацiйної сейсморозвiдки на площах, де прогнозуються новi об’єкти
з рiзними типами пасток. Визначено дiлянки для комплексних геолого-геофiзичних i гео-
хiмiчних дослiджень. Основна мета робiт — пошук нових структур i уточнення будови
об’єктiв, що перебувають в пошуково-розвiдувальному бурiннi на глибинах до −4000 м i до
−5000 м.

За результатами виконаних i попереднiх комплексних геологiчних, геофiзичних i гео-
хiмiчних дослiджень у рiзних структурно-геологiчних умовах ДДЗ, видiлено ряд дiлянок,
перспективних для вiдкриття нових об’єктiв, аномальних зон, якi пов’язуються з нафтога-
зоперспективними структурами.

На територiї пiвнiчного борту ДДЗ було уточнено геологiчну будову i прогноз перспек-
тивних об’єктiв у межах Хорошiвсько-Васищiвської дiлянки, яка включає Безлюдiвську,
Васищiвську i Хорошiвську площi, та визначено напрями сейсмiчних дослiджень, комплекс-
них геолого-геофiзичних i геохiмiчних робiт. Першочерговi роботи пропонуються здiйсни-
ти на Пiвденнобезлюдiвськiй структурi. Об’єктом другої черги робiт вважається Хорошiв-
сько-Тернiвська дiлянка.

За комплексними дослiдженнями на геодинамiчнiй основi визначено подальшi напрями
геологорозвiдувальних робiт на Кадницько-Таверiвськiй площi, яка входить до Огульцiвсь-
ко-Малорогозянської дiлянки. На пiдставi переобробки даних сейсморозвiдки i комплексної
iнтерпретацiї їх з даними гравi- й магнiторозвiдки розроблено нову геологiчну модель Кад-
ницької площi. Обгрунтовано вiдсутнiсть екранувального скиду та пасткових умов у районi
пробуреної свердловини Кадницька-1. Негативнi результати останньої не характеризують
перспективнiсть всiєї площi, пошуковi роботи на якiй рекомендовано продовжити в пiвден-
нiй частинi Таверiвської структури.

За результатами тектоногеохiмiчних дослiджень, постановка прогнозно-рекогносциру-
вальних та пошуково-оцiночних робiт обгрунтована на Воскресенiвсько-Городищенськiй
дiлянцi. Остання охоплює видiленi Козiївсько-Киянiвську, Огульцiвсько-Малорогозянську,
Просянiвсько-Черемушнянську i Петропавлiвсько-Фiлатiвську дiлянки. За даними оброб-
ки аналiзiв вод четвертинних вiдкладiв, встановлено iнформативнi показники нафтогазо-
носностi i складено схему iнтегрального гiдрогеохiмiчного показника нафтогазоносностi на
геодинамiчнiй основi.

На територiї пiвденного борту i пiвденної прибортової зони, згiдно з тектоногеохiмiчни-
ми дослiдженнями, вперше складено схему сучасної геодинамiчної активностi пiвденного
борту i прибортової зони. Встановлено, що сприятливi умови для збереження покладiв ВВ
спостерiгаються лише на 40% вивченої територiї. Уточнення розташування таких дiлянок
дозволяє, за гiдрогеохiмiчними даними, локалiзувати перспективнi площi подальших геоло-
горозвiдувальних робiт. Для прогнозно-рекогносцирувальної та пошуково-оцiночної розвiд-
ки першочерговими вважаються дiлянки: Ливенсько-Чернеччинська, Новопетрiвсько-Пере-
щепинська, Багатойсько-Знаменська i Новоолександрiвсько-Коховська. Визначено доцiльнi
види робiт та їх комплекси для кожної з цих дiлянок з метою виявлення нових перспектив-
них об’єктiв та уточнення перспектив нафтогазоносностi, в т. ч. неантиклiнального типу та
спрямування подальших геолого-геофiзичних дослiджень.
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В приосьовiй частинi Магдалинiвського прогину (в межах першого перехiдного уступу)
пропонується бурiння параметричної свердловини.

Картування плейстоцен-голоценової геодинамiчної активностi в районi Яблунiвсько-Ме-
хедiвської дiлянки дозволило встановити геодинамiчний режим нафтогазоносних територiй
Яблунiвського i Селюхiвського родовищ, якi знаходяться поза зонами впливу соляних што-
кiв i вiдрiзняються їх знаходженням в умовах вiдносно спокiйного режиму з вiдставанням
у пiдняттях (до 12 м) або тяжiнням до високоградiєнтних рухiв. Скоробагатькiвському
i Чорнухинському приштоковим родовищам, навпаки, притаманнi активнi вертикальнi тек-
тонiчнi рухи амплiтудою до 23 м, якi, iмовiрно, сприяють руйнуванню цих родовищ.

У районi продуктивної свердловини Прирiчна-3 простежується смуга зi сприятливим
геодинамiчним режимом завширшки близько 1,2 км, яка на пiвнiч i пiвдень розширюється
до 7–10 км.

Сейсмiчнi матерiали по Пiвденноприрiчненськiй дiлянцi дають змогу видiлити за комп-
лексним параметром у нижньовiзейськiй карбонатнiй товщi три перспективнi зони розу-
щiльнення, що орiєнтованi в цiлому вздовж схилу депресiї i роздiлених плямами ущiльнених
порiд. Перша зона розущiльнення розташована вузькою смугою пiвнiчнiше лiнiї свердло-
вини Архипiвська-1 та Прирiчна-3. Друга i третя зони мають, вiдповiдно, пiвденно-захiдне
i меридiанне простягання, починаються на вiдстанi 0,6 км на пiвденний захiд вiд свердлови-
ни Прирiчна-1. Для уточнення геологiчної будови i перспектив нафтогазоносностi Пiвден-
ноприрiченської площi, яка знаходиться в сприятливих геодинамiчних умовах з ознаками
поширення розущiльнених зон в утвореннях типу крайових рифiв, пропонується прове-
дення площової наземної геохiмiчної зйомки та профiльних електророзвiдувальних робiт
в аномальних зонах.

Для видiлення пасток неантиклiнального типу виконано роботи з геолого-геофiзичного
вивчення Комишнянсько-Горобцiвської моноклiнальної зони ДДЗ, завдяки яким доведено,
що важливим тектонiчним елементом цiєї територiї є палеовал, який вiддiлявся вiд основної
западини девонським крайовим дочiрнiм прогином. Вiсь цього палеовалу проходить через
перспективнi Абазiвську, Семенцiвську, Гоголiвську i Радченкiвську структури, що мали
рiзнi палеогеологiчнi i структурнi умови формування. Перспективнi зони Тищенсько-Но-
водиканська та Горобцiвська знаходяться у дочiрньому прогинi, Семенцiвсько-Абазiвська
зона — на палеовалу, а Бакумiвсько-Кавердинська — за палеовалом на пiвденному схилi
центрального прогину.

Тищенсько-Новодиканська зона є перспективною на наявнiсть пасткових дiлянок з лiто-
логiчним i стратиграфiчним екрануванням у теригенних i карбонатних вiдкладах турнейсь-
кого ярусу, нижньовiзейських карбонатних, теригенних верхньовiзейських i теригенних вiд-
кладах XI мiкрофаунiстичного горизонту, а також у теригенних верхньосерпуховських вiд-
кладах. Передбачається, що пастки пов’язанi з акумулятивними тiлами i клиноформами
в указаних комплексах порiд.

Горобцiвська зона є перспективною на наявнiсть пасткових дiлянок з лiтологiчним та
стратиграфiчним екрануванням лише по теригенних вiдкладах нижньовiзейського пiд’яру-
су. Враховуючи низьку динамiчну виразнiсть горизонту вiдбиття Ув4-П та низьку достовiр-
нiсть картування структурних планiв у серпуховських вiдкладах, запропоновано перегля-
нути стратиграфiчнi розбиття, узгоджуючи їх з поведiнкою сейсмогеологiчних поверхонь
з повторною побудовою структурних карт. Зважаючи на крутi кути нахилу нижньокам’яно-
вугiльних вiдкладiв, для уточнення структури Горобцiвської площi рекомендовано провести
сейсмiчнi дослiдження за методикою 3-Д.
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Семенцiвсько-Абазiвська зона є перспективною по верхньосерпуховських вiдкладах на
наявнiсть пасток, пов’язаних з клиноформами. Тому пропонується переiнтерпретацiя ма-
терiалiв, уточнення контурiв продуктивних горизонтiв для оптимального вибору мiсцепо-
ложення наступних свердловин.

Бакумiвсько-Кавердинська зона є перспективною по клиноформних верхньовiзейських
вiдкладах. У зв’язку з цим пропонується переiнтерпретацiя геолого-геофiзичних матерiа-
лiв, уточнення структурної будови, виконання палеотектонiчних, палеогеоморфологiчних
та сейсмолiтофацiальних дослiджень. Отриманi результати доцiльно використовувати при
закладаннi нових свердловин.

Враховуючи важливiсть малих глибин, основнi (понад 70%) обсяги бурiння необхiдно ви-
конувати в iнтервалi глибин вiд −2000 до −3000 м, бiльше 10% в iнтервалах вiд 3000–4000 м
i до 2000 м. На iнтервал глибин −4000–5000 м припадає 4% обсягiв бурiння та 0,5% — на гли-
бинi 5000–6000 м. За рiзновидами, обсяги бурiння прогнозуються таким чином: пошукове —
55%, розвiдувальне — 37% й параметричне — 8%.

Концентрацiя прогнозних обсягiв бурiння на основних структурно-тектонiчних елемен-
тах та по перспективних стратиграфiчних комплексах регiону є неоднозначною. Максималь-
нi обсяги (43%) прогнозується в приосьовiй зонi. Щодо питомої ваги обсягiв за стратигра-
фiчними комплексами, то i на майбутнi роки основним перспективним комплексом залиша-
ються нижньокам’яновугiльнi вiдклади, в неантиклiнальних i комбiнованих пастках. Крiм
цього, на спiльнi пошуки i розвiдку покладiв ВВ у пастках переважно неантиклiнального
типу в комплексi порiд С1 + D3 + РЄ передбачається використовувати 31% прогнозованого
метражу та 10% — на об’єктах з категорiєю запасiв С2 + С1, а в пастках вiдкладiв Р1 + С3,
С3, С2 i D3 + PЄ — 7,6, 5 i 1% вiд рiчних обсягiв бурiння вiдповiдно.
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