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Ігор БАГРІЙ
КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА
СТРУКТУРНО-ТЕРМО-АТМОГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПРОГНОЗУВАННЯ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ
Розглянуто авторську методику структурно-термо-атмогеохімічних досліджень, що ґрунтується на
комплексі структурно-тектонічних та космогеологічних даних, матеріалів термометричної, еманаційної,
газогеохімічної зйомок і широкого спектра лабораторних вимірювань.
Показано ефективність використання запропонованого комплексу робіт на малих за площею родовищах,
властивих прибортовим зонам Дніпровсько-Донецької западини та шельфу морських акваторій. Методика
була апробована більш ніж на 50 площах, розташованих у різних геологічних умовах.
Ключові слова: методика, зйомка, еманації, дослідження, шпур, картування, газогеохімія.

Олександр ЛЮБЧАК, Юрій ХОХА, Володимир ХРАМОВ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ КОНСТАНТ РІВНОВАГИ РЕАКЦІЙ
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИН УТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ
(НА ПРИКЛАДІ ГАЗОВИХ РОДОВИЩ УКРАЇНИ)
Розглянуто термодинамічні методи визначення складу будь-якої рівноважної системи за температурою та
тиском. Наведено обмеження кожного з них. Запропоновано методику розрахунку глибини утворення
природного газу за його хімічним складом.
Розгорнуто висвітлені основні етапи виконання розрахунку на прикладі продуктивного горизонту А-8
Машівського газоконденсатного родовища Машівсько-Шебелинського району Східного нафтогазового
регіону. Перший етап полягає в оцінці вхідних даних і за необхідності їхній корекції. Другий – це проведення
розрахунків з отриманням єдино можливого співвідношення мольних часток компонентів системи для заданих
елементного складу, тиску та температури. Третій – інтерпретація отриманих даних. Результатом є середні
значення глибини утворення природного газу заданого складу.
Наведено результати розрахунку для 73 родовищ (237 горизонтів), розташованих у Східному, Західному і
Південному регіонах України. Встановлено, що для Східного регіону інтервал утворення природного газу
становить від 40 до 137, Західного – від 12,3 до 161,5 і Південного – 27–181 км.
Ключові слова: природний газ, глибина утворення, термодинамічні методи, газові родовища.

Олександр ЧОРНИЙ

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕГОЦЕМЕНТНИХ РОЗЧИНІВ
ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ ПЛАСТОВОЇ ВОДИ В ГАЗОВИХ І
ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ РОДОВИЩАХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ
На основі вивчення можливості застосування водних розчинів гліколей для проведення водоізоляційних
робіт у газових і газоконденсатних свердловинах Передкарпаття розроблено методику, за якою з
використанням гідрофобних і дегоцементних розчинів не потрібно глушити свердловину під час капітальних
ремонтів і проведення водоізоляційних робіт для встановлення водонепроникного екрану на вибої.
Водоізоляційним матеріалом перекривають тільки повністю обводнену частину розкритого пласта.
Найефективніше запропонований спосіб можна застосувати для ізоляції підошовних вод у газових і
газоконденсатних свердловинах.
Ключові слова: гліколі, дегоцементний розчин, селективна ізоляція, гідрофобні розчини, водоізоляційні
роботи, підошовні води.

Світлана ГНИЛКО, Олег ГНИЛКО

РАННЬОЕОЦЕНОВІ АГЛЮТИНОВАНІ ФОРАМІНІФЕРИ І
СЕДИМЕНТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФЛІШУ
МОНАСТИРЕЦЬКОГО ТА СКИБОВОГО ПОКРИВІВ
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
Проведено мікропалеонтологічний та седиментологічний аналізи нижньоеоценового флішу сушманецької
(Монастирецький покрив, Внутрішні Українські Карпати) і манявської (Скибовий покрив, Зовнішні Українські
Карпати) світ. На основі цих досліджень реконструйовано ранньоеоценові седиментаційні умови. Серед
флішових утворень виділені як фонові відклади (геміпелагіти – червоні і зелені пеліти), так і турбідити з
текстурами Боума. Тафоценози аглютинованих форамініфер з червоних невапнистих аргілітів сушманецької і
манявської світ належать до комплексів групи “В”, властивих глибоководним океанічним пелагічним осадам, а
більшість форамініфер, притаманних флішу, з ознаками турбідитної седиментації – до комплексів групи “А”,
за класифікацією Ф. М. Градштейна і В. А. Берггрена. За складом комплексів аглютинованих форамініфер з
утворень Зовнішніх і Внутрішніх Карпат виявлено їхню подібність як між собою, так і з одновіковими
комплексами форамініфер флішового типу з Польських Карпат, Тринідаду і Північної Атлантики.
Тринадцять видів форамініфер було вивчено таксономічно, шість із них (Ammodiscus infimus, Glomospira
gordialis, Trochamminoides folius, T. proteus, Paratrochamminoides aservulatus, P. geteromorphus) описано для
Українських Карпат уперше.
Ключові слова: аглютиновані форамініфери, ранній еоцен, фліш, геміпелагіти, турбідити, Українські
Карпати.

Костянтин ГРИГОРЧУК

ОСОБЛИВОСТІ ЛІТОФЛЮЇДОДИНАМІКИ
ЕКСФІЛЬТРАЦІЙНОГО КАТАГЕНЕЗУ
Обґрунтовано розвиток на ексфільтраційному активному підетапі катагенезу дискретних глибинних рівнів
субгоризонтальних зон дезінтеграції. Показано існування в цих зонах специфіки динаміки флюїдів та
катагенетичного мінералоутворення. Створено модель пасток катагенетичного типу. Розглянуто проблему
геологічної природи регіональних флюїдопровідних зон розущільнення в осадовій товщі басейнів.
Ключові слова: катагенез, породи-колектори нафти і газу, флюїдодинамічна модель, ексфільтраційний
режим.

Роман ПАНЬКІВ, Володимир КОЛОДІЙ, Юзеф ХОВАНЕЦЬ,
Орися МАЙКУТ, Ірина САХНЮК, Марія КОСТЬ, Роман КОЗАК,
Ігор БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Олена ПАЛЬЧИКОВА

ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТОВИХ ВОД ЯВОРІВЩИНИ
(ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЧАСТИНА ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОЇ ПЛИТИ)
Упродовж семи сезонів (2005–2008 рр.) у 70 зразках криничних вод Яворівщини було визначено макро- і
мікросклад (зокрема К+, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, Si, Fe, F-), розчинений кисень, перманганатну окиснюваність,
хімічну потребу в кисні та феноли. Води 90 % криниць суттєво забруднені компонентами, вмісти яких у кілька
разів перевищують гранично допустиму концентрацію для питних вод, тому ці води непридатні для пиття.
Найбільше води забруднені калієм (6 криниць), нітратами (6 криниць) і розчиненими органічними речовинами
(6 криниць).
Ключові слова: гідрогеохімія, ґрунтові води, макросклад, забруднення.

Микола ГАЛАБУДА

ЗЛЕДЕНІННЯ Й ОКЕАНІЧНІ ТЕЧІЇ –
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ГЕОДИНАМІКИ

Циклічність, як спосіб управління життям матеріальних об’єктів, визначає їхній стан упродовж
геологічної історії і є обов’язковою для їхнього існування. Клімат – це одна з ланок геологічного розвитку
Землі, що обумовлюється як астрономічними, так і внутрішньоземними процесами. Головним чинником, що
регулює клімат Землі, є океани, де існують зони формування, шляхи постачання і території споживання
теплової енергії. Шляхами постачання служать океанічні течії, які поділяються на глибинні та поверхневі.
Основними причинами океанічних течій, крім загальновизнаних сил (тертя, тяжіння, Коріоліса), вважаємо
також геомагнетизм, який формує замкнуті електромагнітні кільця в електроліті і здійснює перенос речовини.
Основною ланкою електрично-гідродинамічної системи Землі є Антарктична циркумполярна течія, яка
забезпечує і регулює функціонування всіх інших течій. Її порушення зумовлює періодичні катастрофічні
кліматичні зміни на берегах Тихого океану (поява Ель-Ніньйо). Відсутність її впливу в Атлантичному океані
забезпечується достатньою потужністю Гольфстриму.
Різкі зміни клімату на поверхні Землі можливі лише при зміні конфігурації континентів або
місцеположення геомагнітних полюсів та їхньої полярності. Тільки ці причини можуть привести до зміни
територій зледеніння внаслідок переваги випадання снігу над його втратою шляхом абляції. А зміна територій
зледеніння спричиняє зміну напрямку океанічних течій і кліматичних умов на поверхні Землі. Сучасний
кліматичний стан виник у післятріасовий час. У девон-тріасову епоху основні території зледеніння були
пов’язані з Африканським континентом, а територія України і Скандинавія знаходилися в субтропічній зоні.
Ключові слова: Антарктична циркумполярна течія, циклічність, серединно-океанічні хребти, електричногідродинамічна система Землі.

ДРУГА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
“ГІРНИЧА ГЕОЛОГІЯ, ГЕОМЕХАНІКА І МАРКШЕЙДЕРІЯ”
(до 80-річчя УкрНДМІ НАН України)
Друга Міжнародна науково-технічна конференція з анонсованою назвою проходила 6–8 жовтня 2009 р. у
м. Донецьку з нагоди ювілейної дати – 80-річчя від часу заснування (1929 р.) Українського державного
науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської
справи (УкрНДМІ) Національної академії наук (НАН) України. Її організували Національна академія наук
України і УкрНДМІ НАН України за підтримки НАН України, Міністерства вугільної промисловості України,
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Донецької обласної державної
адміністрації.
В організаційному комітеті: голови – А. Анциферов, М. Азаров; співголови – М. Тіркель, В. Дрібан; члени
оргкомітету – В. Шестопалов, В. Старостенко, М. Павлюк, А. Алєксєєв, В. Лукінов, Р. Саксенхофер, А. Ізар,
А. Рубан, О. Каліущенко, В. Краснiк, Д. Гурський, Р. Мустафін, М. Журавков, Ю. Гавриленко, Л. Камбурова,
О. Панова, Л. Крижанівська.
У конференції взяло участь майже 100 висококваліфікованих спеціалістів з науково-дослідних установ,
вищих навчальних закладів, виробничих організацій України, Білорусі, Казахстану, Російської Федерації:
члени НАН України та галузевих академій, доктори і кандидати наук. Її матеріали опубліковано в збірнику
“Наукові праці УкрНДМІ НАН України” (під заг. ред. А. Анциферова. – 2009. – № 5. – Ч. 1. – 526 с.; Ч. 2. –
393 с.) – фаховому виданні ВАК України.
На урочистому пленарному засіданні 6 жовтня 2009 р. конференцію відкрив директор УкрНДМІ НАН
України, д. т. н. А. Анциферов. Після його виступу учасникам конференції було продемонстровано кінофільм
про основні етапи діяльності Інституту від часу його заснування. Далі було багато дуже теплих вітань як від
органів державної влади, так і науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, виробничих
організацій, громадських спілок, зокрема від Донецького міського голови О. Лук’янченка, членів Президії
НАН України, академіків НАН України: директора Інституту геотехнічної механіки НАН України А. Булата і
ректора Донецького національного університету В. Шевченка; ученого секретаря Відділення наук про Землю
НАН України, к. г.-м. н. Я. Луціва, багатьох інших достойників. Від Інституту геології і геохімії горючих
копалин (ІГГГК) НАН України за дорученням директора, член-кореспондента НАН України М. Павлюка
колектив УкрНДМІ віншував д. геол. н. І. Наумко.
Роботу конференції було організовано за двома науковими напрямами на секціях “Геомеханіка і
маркшейдерія” та “Комплексні геолого-геофізичні дослідження надр”, на чотирьох секційних засіданнях яких
згідно з програмою було заслухано 36 пленарних доповідей.
7 жовтня 2009 р. на секції “Геомеханіка і маркшейдерія” (голови – д. т. н. В. Дрібан і д. т. н. Є. Піталенко,
секретарі – к. т. н. О. Феофанов і О. Пащенко) тематику розкрили: А. Круподеров у виступі “Моделі і підходи
до вирішення задач вивчення і прогнозування гідрогеомеханічних процесів у відпрацьованих масивах калійних
порід” (співавтори – М. Журавков, О. Коновалов, В. Зейтц), К. Єсіна – “Методика геомеханічного
забезпечення свердловинного гідровидобутку” (М. Іофіс), І. Южанін – “Вдосконалення способу визначення
ефективності випереджальної розробки захисних пластів” (В. Коптіков, В. Євдокімова, О. Піщєв,
А. Терлецький), О. Феофанов – “Переоцінка впливу факторів на процес активізації провалоутворень” і
“Сейсмічна активність як провокативний фактор активізації процесу зрушення”, Б. Хохлов – “Раціональне
ведення очисних робіт у зонах впливу на технічні свердловини” (С. Кулібаба), В. Мірний – “Досвід переходу
очисними роботами зони підвищеного гірського тиску першої категорії небезпечності у складних гірничо-

геологічних умовах” (О. Гетьманова), В. Назаренко – “Закономірності зміни максимальних осідань і нахилів
земної поверхні на стадії формування мульди зрушення” (О. Кучін, І. Балафін), М. Журавков – “Механікоматематичне моделювання механізмів проявів вогнищ газодинамічних явищ у масивах гірських порід”
(О. Кушунін), Ю. Халимендик – “Експрес-аналіз стану виробки з анкерним кріпленням” (Г. Бруй, Є. Сарвас),
І. Невельсон – “Натурні дослідження з визначення висоти формування зони техногенних водопровідних
тріщин над пластами, що розробляються, Старобінського родовища калійних солей” (А. Смичнік,
В. Дешковскій), І. Колдунов – “Натурні дослідження деформування гірського масиву в районі спряження
вертикального шахтного стовбура” (В. Дрібан), Є. Піталенко – “Геомеханічні дослідження як метод
техногенного гідродинамічного режиму на території Солотвинського солерудника” (М. Тіркель, П. Артеменко,
С. Педченко), В. Оглобіна – “Забезпечення надійності інженерних рішень при проектуванні споруд у складних
інженерно-геологічних умовах” (В. Таранець), С. Голдін – “Технологія прийняття рішень по схемах ліквідації
вертикальних стовбурів” (В. Дрібан), М. Рожко – “Прогноз вертикальних зрушень і деформацій земної
поверхні при великих глибинах розробки” (С. Кулібаба), Є. Піталенко – “Визначення безпечного рівня
затоплення гірничих виробок шахт як критерій їхньої мокрої консервації” (А. Шіптенко, С. Педченко,
П. Артеменко, Ю. Гавриленко).
Секцію “Комплексні геолого-геофізичні дослідження надр” 7 жовтня 2009 р. очолювали д. г.-м. н.
Є. Шеремет і д. т. н. О. Глухов, секретарі – к. г.-м. н. Л. Іванов і Л. Сєтая. На ній упродовж ранкового і
вечірнього засідань виступили: Є. Шеремет на тему “Глибинне зондування електромагнітними методами (МТЗ
і АМТЗ) Голованівсько-Ядлово-Трактемирівської і Немировсько-Кочеровської шовних зон Українського
щита” та “Результати глибинного зондування електромагнітними методами (МТЗ і АМТЗ) ОріховоПавлоградської і Західно-Інгулецько-Криворізької шовних зон Українського щита” (А. Анциферов та ін.),
Т. Бурахович – “Тривимірна геоелектрична модель земної кори Приазовського мегаблоку Українського щита”
(С. Кулик, О. Кушнір) з доповненнями Г. Зайцева, В. Сьомка – “Новий генетичний тип рідкісно-земельноуран-торієвого зруденіння на Українському щиті”, С. Кулик – “Графіт у формуванні електропровідності земної
кори”, В. Шаригін – “Нові мінерали і мінеральні різновиди Приазов’я: Жовтневий масив”, В. Кірюков –
“Надмолекулярно-порова структура і сорбційна властивість вугілля у комплексі геологічних і
термодинамічних чинників прогнозу та оцінки метаноносності вугільних пластів південно-західного Донбасу”
(В. Новікова, О. Кущ, Л. Новгородцева), С. Кривдік – “Деякі проблеми геології і геохронології докембрію
Приазов’я” (О. Пономаренко), О. Войтік – “Створення і робота з корпоративними базами даних гірничогеологічної і гірничотехнічної інформації по Старобінському родовищу калійних солей” (М. Журавков,
О. Коновалов, Д. Барбіков, С. Славашевіч, О. Сташевскій, С. Хвесеня), В. Кісельов – “Закономірності
розташування корисних копалин Східноприазовської площі” (Б. Бородиня, С. Стрекозов, М. Козарь),
Н. Д’яченко – “Тектонічна будова Західного Донбасу в контексті зсувоутворення” (В. Привалов), І. Наумко –
“Флюїдопровідні розломні зони як показник міграційних процесів у вуглепородних масивах і нафтогазоносних
верствах та їхня фіксація термобарично-геохімічними методами” (М. Павлюк) і “Петрофізична і
мінералофлюїдологічна характеристика розрізу деяких перспективно нафтогазоносних структур Львівського
палеозойського прогину” (І. Куровець), В. Кореньов – “Перспективи проявів зруденіння самородної міді у
базальтоїдах зони зчленування Донбасу з Приазовським блоком Українського щита” (С. Стрекозов, О. Юшін,
М. Козарь), М. Федін – “Виділення оползневих границь за динамічними параметрами поздовжніх
переломлених хвиль”, Т. Волкова – “Геологічні і термодинамічні фактори розподілу метану у вугленосній
товщі Донбасу” (В. Курилович, І. Радецька), В. Альохін – “Форми прояву розломних зон Приазовського
геоблоку Українського щита у різновікових комплексах порід і рудоносність” (А. Шагрова), І. Санфіров –
“Сейсмоакустичні дослідження навколостовбурного простору” (А. Ярославцев, О. Бабкін).
Як стендові, було заявлено 24 доповіді, низку з яких перенесли на секції.
На завершальному пленарному засіданні 7 жовтня 2009 р. наголошувалося на належному науковому
рівневі доповідей, необхідності й надалі проводити такі форуми, висловлювалася подяка членам оргкомітету,
які доклали значних зусиль для проведення конференції та сприяли доброму настроєві і насназі всіх її
учасників, на яких неповторне враження справили й Інститут, і “місто мільйона троянд”, яким був і є Донецьк,
і велична “Донбас-Арена”.
Багатьох учасників зацікавила виїзна сесія в каменоломню с-ща Донське (балка Валі-Тарама) на тему
лужного магматизму Приазов’я, що відбулася 8 жовтня 2009 р.
У підсумку було ухвалено проводити міжнародні наукові конференції з актуальних проблем гірничої
геології, геомеханіки і маркшейдерії та комплексних геолого-геофізичних досліджень надр на базі УкрНДМІ
НАН України в м. Донецьку кожні два роки.
Доктор геологічних наук
Ігор НАУМКО
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