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(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.М. Карпенком) 
Метою проведених робіт було встановлення просторових і генетичних зв'язків вуглеводневих концентрацій з 

системами мантійних розломів і зон сучасних та древніх рифтів. При дослідженнях використовувались геодинамічні 
моделі формування основних структурних елементів України, обґрунтування ознак виділення і аналіз рифтогенних 
структур, визначення серед них найбільш перспективних із проявленими газовими колонами та наявними концент-
раціями вуглеводнів і покладів "молодого газу" з ознаками впровадження нових порцій газу. 

Проведено аналіз геодинамічних моделей та тектонічна типізація перспективних рифтогенних структур України з 
аналізом розподілу в їх межах перспективних ділянок з промисловими покладами вуглеводнів, показано значення періоди-
чних впроваджень нових порцій вуглеводнів, які збільшують наявні ресурси об'єктів або ж підтримують їх на певному 
сталому рівні. Виявлено характер зв'язків виникнення промислових покладів вуглеводнів з специфічними умовами фор-
мування рифтогенних структур України та показано пульсаційний характер притоку нових порцій "молодого газу". 

Наведено методику прогнозування та можливої локалізації потенційно важливих промислових об'єктів вуглевод-
невих концентрацій при пошуках родовищ, приурочених до рифтогенних структур. Базуючись на геологічних моде-
лях формування "газових колон", як складових процесу утворення родовищ вуглеводнів, пропонується послідовність 
поєднання різних геофізичних методів для виявлення "газових колон" та локалізації покладів із різними за продуктив-
ністю ділянками. Останнє можливе лише за умови використання високоточної об'ємної сейсморозвідки і гравітацій-
ної зйомки. Підтверджено поповнення наявних ресурсів вуглеводнів за рахунок додаткових порцій глибинних вуглево-
днів в родовищах "молодого газу".  

Ключові слова: рифтогенез, "молодий газ", палеорифти України, абіогенний генезис вуглеводнів, прогнози покла-
дів вуглеводнів, газова колона, геофізичні дослідження. 

 
Вступ. В останні десятиліття, завдяки великим ус-

піхам у геодинамічних дослідженнях різнотипних гео-
логічних структур [18], сформовано і запропоновано 
низку геодинамічних моделей [19], які дають можли-
вість ув'язати їх структурну і тектонічну еволюцію і 
визначити ймовірність формування сприятливих умов 
для різнотипної мінералізації та покладів вуглеводнів 
[20]. Зокрема, в крупних лужних масивах Кольського 
півострова в ході системних довгострокових дослі-
джень виявлені потоки глибинних флюїдів, склад яких 
відмінний від ймовірних джерел в цих масивах [12], а 
картування гелієвих аномалій на сьогодні є звичним 
при пошуках перспективних родовищ не тільки нафти і 
газу, але і алмазів чи благородних металів. Крім цього, 
встановлено масштабність і довгу тривалість проявів 
таких потоків. Визначальну роль в таких геодинаміч-
них побудовах відіграють кількісні характеристики гео-
хімічних показників, тектонофізичні оцінки, стан флюї-
дних систем, тощо [20], що дало можливість запропо-
нувати для окремих регіонів загальні геолого-
структурні та геофізичні моделі [21], а для окремих 
структур з вуглеводневими концентраціями – інстру-
мент для дослідження їх походження [22]. 

Феномен "молодого газу" став об'єктом спеціально-
го вивчення в останню четверть віку [17]. Під терміном 
"молодий газ" прийнятно вважати перш за все його ан-
тропогенові концентрації у формі родовищ і проявів. 
Газові поклади цього віку встановлені в низці регіонів 
Світу [14] і поділяються на дві групи: 1 – самостійні, що 
утворюють нові родовища, і 2 – додаткові поклади на 
площах відомих газових і нафтогазових родовищ па-
леозой-неогенового віку.  

В абіогенній теорії генезису родовищ вуглеводнів, 
практичне використання якої починається з побудови 
газової колони [8], допускається багатократне впрова-
дження мас глибинного газу у різні періоди формування 

земної кори, у тому числі і на сучасному етапі [9]. Вияв-
лено також просторовий зв'язок нафтогазоносних ба-
сейнів з системами мантійних розломів, де важливу 
роль відіграють зони древніх і сучасних рифтів [11]. 
Саме тому автори статті зробили спробу розглянути 
умови концентрації "молодого газу" в тектонічно актив-
них районах України – рифтогенних структурах. 

I. Рифтогенні структури України та їх нафтога-
зоносність. До рифтогенних відносяться структури, 
утворені протяжними мантійними розломами, які пе-
реживали многократні тектонічні подвижки при утво-
ренні осадової товщі. Визначальними рисами рифто-
генів є: великі потужності осадків, розвиток базальтої-
дного магматизму, карбонатних порід, соляних товщ і 
соляного тектоногенезу, сітка різноамплітудних і різ-
новікових розломів.  

У межах України виділено дві рифтогенних струк-
тури: Дніпровсько-Донецький рифейсько-девонський 
палеорифт і Галицько-Кримський рифей-тріасовий 
краєвий палеорифт [4]. При цьому вважається,  
що віковий діапазон вказує перш за все на час мак-
симуму активізації ендогенних процесів – становлен-
ня зон астеносферних розломів, мантійних діапірів 
і магмоутворення в земній корі. Тектонічні процеси в 
палеорифтах далі продовжувались: розвивався со-
ляний тектоногнез, ускладнювались сітки розломів 
в осадових товщах.  

Дніпровсько-Донецький палеорифт. Просліджу-
ється в північно-західній частині більш крупної рифто-
генної структури, лінеаменту Карпінського [7]. В межах 
України знаходяться Дніпровсько-Донецька западина і 
Донецький масив (рис. 1). Серією повздовжніх і попере-
чних глибинних розломів ці структури розбиті на низку 
тектонічних блоків в кристалічному фундаменті. По-
вздовжній центральний розлом астеносферного закла-
дення просліджуєтьсяпо всьому палеорифту. 
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Рис. 1. Схема тектонічного районування України (за [4]) 

 
Складно побудований грабен між двома підняттями 

– Чернігівським виступом і Донецьким масивом – утво-
рює значних розмірів западину – Дніпровсько-Донецьку. 
Відмінною її рисою є розвиток потужної осадової товщі 
(до 11 км), в якій переважає ефузивно-осадовий (соле-
носний) комплекс девону (потужністю до 3-4 км). Він 
повсюдно перекривається теригенними і карбонатно-
теригенними відкладами карбону, місцями їх потужність 
одного порядку з девоном.  

Верхи розрізу палеозою представлені теригенно-
соленосною пермською товщею потужністю до 2,5 км. 
Відклади мезокайнозою просліджуються в повному ві-
ковому діапазоні – від тріасу до пліоцену. Четвертинний 
покров (алювій річних долин, глини і покривні суглинки 
водорозділів) мають невелику потужність – до декількох 
десятків метрів.  

Розвиток тектонічної активності в рифтогені прохо-
див у такій послідовності: 1) утворення зони централь-
ного астеносферного розлому (рифей-девон); 2) відкла-
дення теригенно-вугленосної товщі карбону, розвиток 
соляного тектоногенезу; 3) розширення зони централь-
ного розлому в кінці палеозою, формування приосьової 
зони впадини; 4) подальший розвиток зони астеносфе-
рного розлому – утворення прибортової зони в мезозої; 
5) утворення зон прибортових розломів у фази альпій-
ського тектогенезу. Соляні маси девонських і пермських 
відкладів в різні фази теконогенезу утворювали чис-
ленні соляні куполи.  

У Дніпровсько-Донецькій западині відомі більше 
двох сотень родовищ нафти і газу. В прибортових і бор-
тових зонах, утворених в альпійську тектонічну епоху, 
розвинуті нафтогазоносні і газоконденсатні родовища. 
Переважають об'єкти із малими, рідше середніми запа-
сами. Газоконденсатні родовища центральної зони 
утворюють головний ресурсний потенціал газу регіону – 
тільки на 17 із них (Машівсько-Шебелинський газонос-
ний район) підраховані запаси газу складають 

1350 млрд м3 [1–3], переважають крупні газоконденсат-
ні родовища.  

У зоні астеносферного розлому, яка пересічена низ-
кою поперечних глибинних порушень, розташована 
більшість родовищ з встановленими або ж такими, де 
намічаються, концентрації "молодого газу".  

Галицько-Кримський рифтоген. Визначальною 
рисою будови Галицько-Кримського рифтогену є існу-
вання потужної товщі мезокайнозою – флішової фор-
мації верхньої крейди-палеогену, потужністю до 4000 м, 
і карбонатно-теригенної товщі неогену (до 3000 м). У 
розрізі палеозою переважає сульфатно-карбонатно-
теригенна товща. Низи розрізу складені соленосними і 
ефузивними породами девону-рифею [1, 2].  

Виділяються такі тектонічні зони:  
1. Центральна частина рифтогену (зона астеносфе-

рного розлому). Розповсюджена в Закарпатті (Закарпатсь-
кий прогин), просліджується дальше на південний-схід на 
території Румунії і в акваторії Чорного моря (рис. 1). 

Закарпатський прогин за своєю природою є типовим 
виступом рифтогену: поверхня Мохо просліджується на 
глибинах 25–30 км, частково розвивається мантійна 
структура, теплове поле характеризується високими 
значеннями – до 80-100 Мвт/м2. Характеристики щільно-
сті виступу вказують на процеси розущільнювання порід 
верхньої мантії і низів осадової товщі. Одиночні прояви 
газу в Закарпатті можна розглядати як ореольні, що су-
проводжують ще не відкриті поклади на глибині [5].  

Від прибортової частини рифтогену його центральна 
частина відділяється системою ступінчастих розломів.  

2. Прибортова частина (зона мезокайнозойської 
активізації). До неї відносяться масиви Складчастих 
Карпат, Добруджі та Гірського Криму, а також протяжна 
система валів і впадин в акваторії Чорного моря. В цій 
частині рифтогену відомі тільки два невеликих газових 
родовища в Карпатах, які, імовірно, є концентраціями 
ореольного типу [1, 2]. Від бортової зони прибортова 
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частина відділяється системою розломів (Кременець-
ких насувів). 

3. Зона альпійських (бортових) розломів рифтоге-
ну – віковий аналог зони північного борту Дніпровсько-
Донецької западини, де розвинуті нафтові і газові родо-
вища. Вона займає Прикарпатський і Північно-
Добруджинський прогини і частину Скіфської плити.  

Нафтові родовища в альпійській зоні розломів про-
сліджуються на всій її протяжності: в Бориславо-
Покутському районі (Передкарпаття), родовища Добру-
джі і Керченського півострова. Вони займають порівня-
но вузьку смугу на північ від зони граничних розломів 
прибортової зони. В іншій частині зони розвинуті пере-
важно газові і газоконденсатні родовища. Всього відомо 
83 родовища в Передкарпатському, 4 – в Добруджинсь-
кому прогинах і 37 – в межах Скіфської плити. При цьо-
му значна частина покладів, виявлених бурінням, може 
бути ореольними концентраціями [5].  

II. Умови концентрації "молодого газу". Принципо-
ва схема нафтогенезу – нафтогазонакопичення для умов 
ДДЗ розроблена О.Ю. Лукіним [10]. Вона передбачає 
такий віковий діапазон утворення родовищ вуглеводнів: 
1 – тверді бітуми (час утворення на рубежі D-C); 2 – 
мальти і важка нафта (C-P); 3 – нафти (T1-T2); 4 – газоко-
нденсати (постміоценові утворення). В цій схемі, яка в 
цілому не викликає сумнівів з точки зору абіогенної теорії 
генезису родовищ вуглеводнів, потрібно зробити такі 
уточнення: 1 – нафтиди в палеозої в інтенсивному гер-
цинськомутектоногенезі не зберегли типових рис газових 
колон, де вони утворюють значні концентрації в крайових 
частинах. У цих умовах вони практично не відрізняються 
від досліджуваних покладів всередині колони; 2 –
 наявність вуглеводневих і літогеохімічних аномалій над 
"пустими" структурами можна пояснити не тільки цілко-
витим руйнуванням покладів, але й локальними вторин-
ними змінами порід газового ореолу.  

Газоконденсатні поклади центральної частини ДДЗ 
залягають переважно в інтервалі глибин від 4 до 6,5 км 
у різновікових комплексах карбону. При цьому система 
розривних порушень, визначаючих вік тектонічних ек-
ранованих покладів за даними сейсморозвідки, часто 
проявляється до відкладів крейди включно (Шебелин-
ське, Кегічевьске, Західно-Єфремівське, Східно-
Медведєвське та інші родовища). Інтенсивний розвиток 
різноамплітудних розривних порушень спостерігається і 
у верхніх горизонтах розрізу осадової товщі – до пліо-
цену і антропогену включно: тектонічним процесам зо-
бов'язані рухи соляних мас – від "росту" куполів до 
утворення депресійних воронок над кепроками [6]. 

Газоконденсатні поклади характеризуються проявом 
аномально високих (надгідростатичних) пластових тис-
ків і облямівками опріснених гідрокарбонатно-натрієвих 
вод (мінералізація менше 20 мг/л), які залягають серед 
розсолів і є метастабільними утвореннями. Граничний 
вік утворення цих вод може бути розрахований за рів-
няннями дифузійного вирівнювання концентрацій роз-
чинених солей [13]. За такими розрахунками вік газоко-
нденсатних покладів у більшості родовищ (Мачуське, 
Горобцівське, Яблунівське, Скоробогатьківське, Рудо-
вське, Перевозівське та інші) істотно менше 1млн років 
– мінімум в межах 50тис років [10].  

Ще більш молодий вік газу виявляється на Шебе-
линському і Пролетарському родовищах, де визначений 
приріст запасів до 11 млрд м3 за період 2002–2008 рр, 
що свідчить про сучасне відновлення запасів (відновле-
ні поклади). До подібних родовищ слід віднести і Рудо-
всько-Червонозаводське. Повністю відновлені запаси 
Черняхівського і Білоусівського родовищ [17].  

Таким чином, для "молодого газу" намічаються такі 
умови концентрації: 1. Утворення нових постпліоценових 
покладів, у тому числі й суттєво нових родовищ; 
2. "Підкачка" додаткових порцій газу в поклади, що сфор-
мувались раніше; 3. Площі газоносних структур в центра-
льній частині Дніпровсько-Донецького рифтогену досяга-
ють декількох квадратних кілометрів кожна, вони практич-
но розвинуті вздовж зони астеносферного розлому.  

Склад газових покладів нових постпліоценових кон-
центрацій "молодого газу" (родовища Мачуське, Горо-
бцівське, Скороходське, Скоробогатьківське) (8): CH4 – 
93-95% об'єм., C1-C5 – 3,16–5,2; N2 – 0,10-1,29; He – 
0,01-0,014; CO2 – 0,45-2,79. Початковий пластовий тиск 
в покладах – в межах 71-107,3 МПа, температура – 
410,3-447,0оК. Початковий дебіт – порядку тисячі м3 за 
добу, запаси газу – до 10-11 млрд м3.  

У нових покладах відомих родовищ у центральній 
частині рифтогену (Яблунівське, Гнідинцівське, Лелеків-
ське, Свиридівське родовища) склад газів дещо інший 
(% об'єм.): CH4 – 81-65; C1-C5 – до 11-15; N2 – до 5; CO2 
– до 6,5. Початкові пластові тиски укладаються в рамки 
35-55 МПа, пластові температури – 392-415оК. Запаси 
газу в таких родовищах сягають 67,6 млрд м3 (Яблунів-
ське родовище).  

Наведені вище параметри покладів характерні для 
центральної частини рифтогену, для його прибортових 
частин і зон альпійських бортових розломів площі родо-
вищ вірогідно зменшуються, як і величини запасів газу; 
параметри імовірних покладів "молодого газу" близькі до 
таких концентрацій у разі "підкачки". Останнє справедли-
во і для зон альпійських розломів Галицько-Кримського 
рифтогену [1, 2]. 

III. Генезис концентрацій "молодого газу" в світлі 
абіогенної теорії. Джерелом газу є астеносфера Землі 
[7], яка продукує потоки ендогенних флюїдів у верхній 
мантії. В результаті відбувається дегазація надр з утво-
ренням концентрацій газів: водню, метану, азоту, гелію, 
вуглекислого газу, ртуті. Дегазація надр супроводжуєть-
ся вулканізмом (гаряча дегазація) в епохи тектогенезу і 
постійно – у вигляді пульсацій, викликаних реакціями в 
ядрі Землі (холодна дегазація) [15].  

Ендогенні потоки Н2, CH4 та інших газів у атмосфері 
Землі – об'єктивна реальність, підтверджена інструмен-
тальними замірами. Потоки в атмосфері над рифтовими 
зонами на два порядки переважають об'єми потоків із 
інших геоструктурних зон [15]. Ці потоки, як показали 
спостереження над розповсюдженням озонового шару в 
атмосфері Землі, є основною причиною утворення 
"озонових дір". Глибинна природа потоків ендогенних 
газів підкреслюється ізотопними співвідношеннями в 
них: 3He/4He = n×10-5, δ13C = -41-43‰. При цьому, вели-
чина ущільнення вуглецю метану близька до його хара-
ктеристик в ендогенних утвореннях (-39,1‰), тоді як у 
біогенному метані значення δ13C знаходяться в межах: -
66 – -100‰ [15].  

Важливим бачиться питання про можливість прохо-
дження газового потоку через породу в тектонічно по-
рушених зонах рифтогенів. Лабораторними досліджен-
нями встановлено, що газ із водневою складовою про-
ходить через породу, знаходячись в рівноважному ста-
ні, тобто процеси переходять в дифузійну область і 
слабо реагують з породою [16]. Іншими словами, флюїд 
із мантії, пройшовши відстані в десятки і навіть сотні 
кілометрів по розрізу літосфери і її поверхні, практично 
зберігає фізико-хімічні властивості і склад. 

Порівняно мала тривалість процесу утворення і кон-
центрації "молодого газу" в розрізі газової колони збі-
льшує точність розрахунку її реперів, які визначаються 
по існуючих параметрах геофізичних полів [7]. Слід ви-



~ 62 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817 
 

 

знати встановленим фактом, що для проникнення через 
потужну осадову товщу западин речовини астеносфери 
необхідні високі значення тисків і температур потоку 
"молодого газу", особливо при формуванні його само-
стійних покладів. Дещо менші очікуються ці значення у 
випадку утворення додаткових покладів, і ще менші – у 
випадках "підкачки" уже відомих, часто складно побудо-
ваних покладів (горизонтів) розвіданих родовищ.  

У рифтогенах нові родовища молодого газу розпо-
всюджені тільки в зонах центральних астеносферних 
розломів, осьових і приосьових їх частинах, де відбува-
ється і найбільш інтенсивна "підкачка" раніше сформо-
ваних покладів.  

Впровадження газових потоків підпорядковується 
ритмам "газового дихання" Землі і, скоріш за все, зале-
жить від гравітаційного впливу [15].  

IV. Можливі масштаби поповнення ресурсів вуг-
леводнів за рахунок "молодого газу". Встановлено, 
що на Шебелинському родовищі запаси газу збільшують-
ся як мінімум на 3-5 млрд м3 на рік (при початкових запа-
сах в 650 млрд м3). Всього за 10 років тимчасової зупинки 
експлуатації родовища його запаси поповнились прибли-
зно на 40 млрд м3 [17]. Отже, Шебелинське родовище, 
початок формування якого відноситься до кіммерійської 
тектонічної епохи, може служити прикладом "підкачки" 
газу в розвідані раніше поклади. Це цілком справедливо і 
для інших, компактно розташованих родовищ Машівсько-
Шебелинського району (всього 17 родовищ). Підраховані 
запаси газу родовищ району складають 1347 млрд м3 [3]. 
Очікуване поповнення запасів, якщо прийняти дані по 
Шебелинському родовищу, – приблизно 6% за 10 років, 
буде складати 8 млрд м3на рік.  

Кількість запасів газу в інших газоконденсатних родо-
вищах подібного віку і родовищах, що сформувались в 
альпійську тектонічну епоху значно перевищують запаси 
Машівсько-Шебелинського нафтогазоносного району.  

Висновки: 
1. Вирішення прогнозних та пошукових завдань при 

дослідженні перспектив нафтогазоносних територій 
повинно базуватись на аналізі геодинамічних моделей, 
оцінці еволюції процесу рифтогенезу конкретної струк-
тури, виділенні сприятливих факторів геодинамічної 
еволюції району.  

2. "Молодий газ" в рифтогенах України утворює ціл-
ком нові родовища, а також нові поклади в розвіданих 
об'єктах в зонах центральних астеносферних розломів.  

3. Системи розломів в рифтогенних структурах за-
безпечують регулярну "підкачку" газу в раніше сформо-
вані поклади кіммерійської і альпійської тектонічних 
епох. Концентрація газу забезпечується регулярними 
впровадженнями, що підпорядковуються ритмам газо-
вого дихання Землі.  

4. Річні об'єми "підкачаного" газу в рифтогенах України 
можуть досягати значних об'ємів (десятків млрд м3 у рік). 
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'YOUNG GAS' IN RIFT'S STRUCTURES OF UKRAINE 
Aim. Determination of space and genetic relationships between hydrocarbons concentrations and systems of mantle fractures and zones of 

modern and ancient rifts was purpose of conducted investigations. 
Methods. Geodynamics models of formation of main structural elements of Ukraine as well as analysis of rift structures of Ukraine, establishing 

of the most perspective among them with developed gas columns and real concentrations of hydrocarbons and deposits of 'young gas' with evi-
dences of new portions of hydrocarbon flows have been used in this investigations.  

Results. Analysis of geodynamic models and tectonic systematic of prospective rift structures of Ukraine with determination of their distribu-
tion in the limits of perspective sectors with industrial deposits of hydrocarbons has carried out. Importance of new portions of hydrocarbons 
flows, which increase real resources of deposits or keep its on relatively stable levels was shown.  

Scientific news. Character of relationships between occurrence of new industrial hydrocarbons deposits and specific conditions of rift struc-
tures formation as well as rhythmic features of portions of 'young gas' have been established.  

Practical importance. Method of prognostic and possible localization of important industrial objects with hydrocarbons concentrations that can 
be use for exploration in gas-oil industry are discussed. Based on the geological models of formation of gas columns as stage of of hydrocarbon 
industrial field generation, combination of different geophysical methods has been proposed to establish real gas columns in sectors with different 
resources. It is possible only with using the methods of high resolution seismic and gravitational surveys. Additional supply of hydrocarbon re-
sources aviliable by new portions of deep flows of 'young gas' is proved.  

Keywords: formation of rifts, 'young gas', paleorifts of Ukraine, abiogenic origin of hydrocarbons, exploration of hydrocarbons deposits, gas 
columns, geophysical survey. 
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"МОЛОДОЙ ГАЗ" В РИФТОГЕННЫХ СТРУКТУРАХ УКРАИНЫ 
Целью проведенных работ было установление пространственных и генетических связей углеводородных концентраций с сис-

темами мантийных разломов и зон современных и древних рифтов. При исследованиях использовались геодинамические модели 
формирования основных структурных элементов Украины, обоснования признаков выделения и анализ рифтогенных структур, оп-
ределение среди них наиболее перспективных с проявленными газовыми колоннами и наличными концентрациями углеводородов и 
залежей "молодого газа" с признаками проникновений новых порций газа.  

Проведены анализ геодинамических моделей и тектоническая типизация перспективных рифтогенных структур Украины с анали-
зом распределения в их пределах масштабных участков с промышленными залежами углеводородов, показано значение периодического 
внедрения новых порций углеводородов, которые увеличивают наличные ресурсы объектов или же поддерживают их на определенном 
стабильном уровне. Выявлен характер связей возникновения промышленных залежей углеводородов со специфическими условиями фор-
мирования рифтогенных структур Украины и показан пульсационный характер притока новых порций "молодого газа".  

Изложена методика прогнозирования и возможной локализации потенциально важных промышленных объектов углеводородных 
концентраций при поисках приуроченных к рифтогенным структурам месторождений. Основываясь на геологических моделях фор-
мирования газовых колонн как составных процесса формирования месторождений углеводородов, предлагается последователь-
ность совмещения различных геофизических методов для выявления газовых колонн и локализации залежей с участками разной про-
дуктивности. Последнее возможно только при условии использования высокоразрешающей объемной сейсморазведки и гравитаци-
онной съемки. Подтверждено пополнение наличных ресурсов углеводородов за счет последующих порций глубинных углеводородов в 
месторождениях "молодого газа". 

Ключевые слова: рифтогенез, "молодой газ", палеорифты Украины, абиогенный генезис углеводородов, прогнозы залежей угле-
водородов, газовая колонна, геофизические исследования. 

 


