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ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЛІТОФЛЮЇДНИХ НАФТОГАЗОВИХ СИСТЕМ  
У КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДАХ ЗАХІДНОЇ ЦЕНТРИКЛІНАЛІ  

ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО МЕГАПРОГИНУ 
 
(Представлено членом редакційної колегіїд-ром геол. наук, проф. О.М. Карпенком) 
На основі моделювання динаміки катагенезу крейдових відкладів установлено латеральну неоднорідність історії їх-

нього катагенезу в межах західної частини Причорноморського мегапрогину, спричинену тектонічним режимом блоків, 
розмежованих Голіцинським, Суліно-Тарханкутським, Губкіно-Донузлавським субширотними розломами. Установлено 
просторово-вікові особливості розвитку резервуарів і шляхів міграції вуглеводневих флюїдів, локалізовано прогнозні 
зони нафтобазонагромадження. Виділено чотири типи літогенетичних резервуарів, які відрізнялися часом утворення, 
особливостями будови, флюїдним режимом і характером нафтогазонасиченості. Показана стадійність генерації вуг-
леводневих флюїдів, що спричинило формування покладів, які містять вуглеводні різного складу та часу утворення. 
На першому циклі катагенезу осередок генерації був локалізований переважно у відкладах нижнього альбу (t 80–100 оС), 
на другому – середнього альбу (t 100–120 оС), на третьому – верхнього альбу (t 130–150 оС). За певної різниці ситуацій 
осадконагромадження цих стратиграфічних одиниць склад і вміст у відкладах розсіяної органічної речовини були неод-
наковими. Це, а також різна температура генерації, вочевидь, спричиняли специфіку складу вуглеводневих флюїдів, що 
утворювалися на окремих циклах катагенезу. На шляхах міграції та в ході структурних перебудов відбувалося змішу-
вання цих флюїдів, утворювалися мультикомпонентні системи і змінювався склад вуглеводнів. Аргументована мож-
ливість існування субвертикальних "жильних" ділянок нафтогазонагромадження шириною до 10 км і висотою  
до 1,5–2,0 км. Такі резервуари, з одного боку, можуть містити поклади, а з іншого – поставляти вуглеводні у залягаючі 
вище пастки. За такого характеру нафтогазонагромадження потенційні ресурси, а відповідно і перспективи нафто-
газоносності регіону, можуть бути значно вищими. 

Ключові слова. Причорноморський мегапрогин, крейдові відклади, катагенез, нафтогазоносність. 
 
Постановка проблеми. Нафтогазовий потенціал 

північно-західної акваторії Чорного моря підтвердже-
ний відкриттям низки нафтових, газових і газоконден-
сатних родовищ. Утім дотепер не вирішені питання, 
пов'язані з аргументованим виділенням в його межах 
нафтогазових систем. Водночас, якщо нафтогазомате-
ринські товщі та осередки генерації вуглеводнів більш-
менш упевнено локалізовані (Гнідець та ін.., 2010; Гри-
горчук, 2012; Надежкин и др., 2013), то історія їхньої 
еволюції в катагенезі, імовірні шляхи міграції та ділянки 
акумуляції вуглеводневих флюїдів на сьогодні не дос-
ліджені. Для з'ясування цих питань здійснено моделю-
вання динаміки катагенезу крейдових відкладів 
західної частини Причорноморського мегапрогину в 
контексті реконструкції процесів генерації, міграції та 
акумуляції вуглеводнів (ВВ). 

Мета роботи. На основі флюїдодинамічної концепції 
змоделювати історію еволюції катагенезу крейдової наф-
тогазоматеринської товщі, установити шляхи міграції та 
локалізувати ділянки акумуляції вуглеводневих флюїдів.  

Методика досліджень. Установлення історико-ге-
нетичних особливостей формування порід-колекторів і 
резервуарів, динаміки генерації та міграції ВВ здійсню-
валося на основі флюїдодинамічної концепції катаге-
незу (Григорчук, 2012). Для кращого розуміння 
поданого матеріалу коротко зупинимося на принципо-
вих положеннях концепції й термінах, які використову-
ються у подальшому тексті. 

Флюодінамічна концепція обґрунтовує циклічну при-
роду катагенезу, згідну з етапністю тектонічного режиму, 
вплив якого на катагенез опосередкований особливос-
тями флюїдодинаміки. Цикли катагенезу розпочинаються 
інфільтраційним або ексфільтраційним пасивним піде-
тапом (домінування низхідних рухів) і завершуються екс-
фільтраційним активним підетапом (інверсійні рухи). 

Періодизація катагенезу базується на моделюванні історії 
занурення відкладів. На пасивному підетапі, у зонах інте-
нсивного занурення низькопроникних глинистих відкла-
дів, утворювалися ізольовані системи, формувалися 
аномально високі пластові тиски. Унаслідок накопичення 
та неможливості видалення продуктів прямих реакцій 
процеси перетворення органічної речовини та глинистих 
мінералів гальмувалися (явище консервації процесів літо-
генезу) за терміном (Кудельский, 1982). Водночас акуму-
лювалися значні запаси флюїдної, теплової та пружної 
енергії, що служило рушійною силою міграції флюїдів, 
включаючи вуглеводневі. Вивільнення цієї енергії відбу-
валося на активних підетапах катагенезу, насамперед за-
вдяки утворенню регіональних субгоризонтальних зон 
тріщинуватості тектонофізичної природи.  

На кожному циклі та етапі катагенезу формувалися 
літогенетичні резервури. За характером їхнього зв'язку 
з певними режимами катагенезу можна виділити чо-
тири основні типи. Резервуари 1 типу характеризу-
ються перманентним розвитком протягом усіх циклів та 
етапів катагенезу, а починають вони формуватися з па-
сивного підетапу першого циклу. Локалізовані вони в ді-
лянках виразних літофаціальних заміщень, де 
унаслідок нерівномірного ущільнення осадових тіл різ-
ного складу формувалася різноспрямована літогенети-
чна тріщинуватість, що сприяло міграції флюїдів. 
Останні спричиняли процеси вилуговування, перекрис-
талізації, перерозподілу мінеральної речовини. У ре-
зультаті в цих ділянках сформувалися резервуари, які 
відрізнялися складною будовою: розвиток блоків пори-
стих і мікротріщинуватих порід, які розділялися потуж-
нішими зонами тріщинуватості (Григорчук та 
Сеньковський, 2013). 

Решта типів пов'язана з активними підетапами ка-
тагенезу. При цьому у структурно-часовому аспекті 
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можна виділити такі різновиди: 2 тип формується на 
активному підетапі безпосередньо в субгоризонталь-
них зонах розущільнення, у ділянках алевроліто-піща-
них чи карбонатних порід, куди надходили агресивні 
флюїди з області консервації літогенетичних процесів 
(осередку генерації вуглеводнів). Це зумовлювало фор-
мування колекторів під час розчинення карбонатних мі-
нералів цементу, уламкових – каркасу порід, каолінізації 
глинистих мінералів. Поступова втрата по латералі ене-
ргетичного потенціалу розчинів, їхнє змішування з поро-
вими спричиняли різноманітний аутигенний 
мінералогенез. Унаслідок цього утворювалися ділянки 
порід-колекторів вилуговування, облямовані зонами мі-
нерального ущільнення. Формування резервуарів 3 
типу розпочиналося на активному підетапі катагенезу, 
коли виникали регіональні зони розущільнення (тріщину-
ватості) (Григорчук, 2012), в які, в істотно глинистих по-
родах осередків генерації, унаслідок значного 
дилатансійного ефекту відбувалося нагнітання флюїдів 
з навколишнього породного масиву, що призводило до 
нагромадження вуглеводнів головним чином у тріщинах. 
На пасивному підетапі катагенезу режим розтягу в зонах 

змінювався стисненням. При цьому в породах зберіга-
лася лише залишкова дилатансійна пористість, а зв'яз-
ність тріщин як флюїдопровідної системи 
зменшувалася. Попередньо акумульовані вуглеводневі 
флюїди опинялися у вигляді окремих лінз і включень у 
тріщинуватих породах (мергелі, аргіліти). Геостатичні 
навантаження спричинили формування аномально ви-
соких порових тисків. 4 тип – це 2-й тип резервуарів, 
які були утворені на попередніх циклах катагенезу. 

Одержані результати та їхнє обговорення. Дос-
лідження проведено за профілем свердловин: Прадні-
провська-1 – Флангова-2 – Гамбурцева-2 – Десантна-1, 
який перетинає західну периферію Голіцинського та 
Гамбурцівського осередків генераціїї ВВ, пов'язаних із 
глинистими нашаруваннями нижньої та мергельно-гли-
нистими – верхньої крейди (Гнідець та ін, 2010; Григо-
рчук, 2012) (рис. 1). Історія катагенезу крейдових 
відкладів у цих свердловинах відрізнялася (рис. 2), що 
спричинено їхнім розміщенням у різних тектонічних 
блоках, межами між якими служать Голіцинський, Су-
ліно-Тарханкутський, Губкіно-Донузлавський розломи. 

 

 
Рис. 1. Структурна карта по підошві нижньокрейдових відкладів, за (Стовба, 2005): 

1 – ізогіпси; 2 – осередки нафтогенерації: І – Голіцинський, ІІ – Гамбурцівський, ІІІ – Тарханкутський; 3 – перспективні площі 
 

Вплив цих розломів на формування осадового чохла 
засвідчує характер поширення літолого-стратиграфічних 
комплексів: виклинювання окремих одиниць або виразні 
фаціальні зміни їхньої структури (див. рис. 2). 

На структурах Прадніпровська та Десантна протягом 
крейди-антропогену тривав пасивний режим катагенезу 
(поступове практично безперервне занурення). Нато-
мість, на Фланговій відклади крейди зазнали впливу 
трьох, а на Гамбурцева – двох циклів катагенезу, які відрі-
знялися тривалістю та часом прояву (див. рис. 2). 

Основним джерелом літофлюїдної енергії служили 
істотно глинисті депресійні утворення, розвинені в 
депоцентрі Причорноморського мегапрогину, для яких 

характерний прояв трьох циклів катагенезу (Григорчук, 
2012). Відповідно ретроспективні моделі, за згаданим 
перетином, побудовані для трьох вікових зрізів: перед-
кампанського, передпалеоценового та передміоцено-
вого. При цьому для генералізації різнофаціальних товщ 
нижньої (теригенної) та верхньої (карбонатної) крейди 
було виділено певні літофлюїдні комплекси. Перший – 
це переважно глинисті (теригенно- чи карбонатно-) утво-
рення; другий – літологічні тіла, складені рівнозначним 
перешаруванням алевролітів, пісковиків або вапняків з 
аргілітами; третій представлений істотно алевроліто-пі-
щаними або вапняковими верствами. 
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На моделях наносилися ізотерми, положення яких 
визначено на основі сучасних значень температур з ок-
ремих свердловин (Глушко и Максимов, 1981) з 

урахуванням даних (Белоконь, 2005; Леонов и Волож, 
2004) щодо еволюції теплового режиму від рифтової 
(у даному випадку неоком-сантон) до синеклізної стадій. 

 

 
Рис. 2. Історія занурення та періодизація катагенезу відкладів крейди. 

Ексфільтраційний етап катагенезу: 1 – пасивний підетап, 2 – активний підетап;  
3 – палеотемператури; 4 – регіональні зони розущільнення 

 
На першому циклі катагенезу (пасивний підетап) 

три резервуари І типу почали формуватися у зонах пе-
реходу утворень аргілітової серії у відклади псамітової 
та алевролітової серій готериву-барему, нижнього та се-
реднього альбу (літологофаціальна зональність, за Гні-
дець та ін., 2010). Перший та другий – локалізовані на 
північному та південному бортах Голіцинської, третій – у 
центральній зоні Гамбурцівської депресії (рис. 3). 

Ураховуючи температурні параметри цього часу, у 
другому та третьому резервуарах могли формуватися 
вторинні колектори завдяки вилуговуванню карбонат-
них мінералів. До цих же резервуарів імовірно надхо-
дили певні порції флюїдів (у т.ч. ВВ) завдяки їхньому 
розміщенню в безпосередній близькості до зон консер-
вації, які охоплювали головно відклади нижнього та се-
реднього альбу. Перший резервуар був найменш 
цікавим через віддаленість від зони консервації (осере-
дку генерації ВВ) і стабільності карбонатних мінералів, 
що погіршувало ФЄВ порід-колекторів. 

Активний підетап катагенезу (висхідні рухи) прояви-
вся у передкампанський час (на Фланговій структурі – 
передтуронський), коли виникла регіональна зона ро-
зущільнення, що дренувала зони консервації (генерації 
ВВ). У результаті в докрейдових відкладах на схилах 
згаданих депресій утворилися три резервуари ІІ типу 
(область вилуговування, екранована мінерально ущі-
льненими (головно карбонатизованими) породами) 
(рис. 3). Генерація вуглеводнів у межах зони консерва-
ції (за температур 80–100 оС) імовірно тільки 

розпочалася, тому масштаби їхнього надходження до 
зазначених резервуарів були незначними. 

Пасивний підетап другого циклу катагенезу тривав 
до палеоцену (на структурі Гамбурцева – до еоцену). 
Резервуари І типу дещо збільшилися в об'ємі, а за-
вдяки декарбонатизації в них посилилися процеси фо-
рмування вторинних колекторів. Резервуари ІІ типу 
трансформувалися у ІІІ тип. А в глинистих утвореннях 
альбу виник резервуар IV типу. Резервуари двох остан-
ніх типів становлять єдину систему, але істотно різ-
няться за властивостями порід-колекторів (IV – це 
виключно тріщинний колектор). 

У зв'язку з нерівномірним зануренням відкладів ІІІ–IV 
резервуари набули дещо похилого залягання з падінням 
в одному випадку з півночі на південь, а в іншому – на-
впаки (рис. 4). Близьке розміщення резервуарів до зони 
консервації спричинило надходження до їхніх меж певних 
порцій вуглеводневих флюїдів. 

На активному підетапі другого циклу катагенезу (крім 
згаданих вище) виникло п'ять резервуарів ІІ типу: три – у 
докрейдових відкладах, один – у відкладах готериву – 
нижнього альбу, другий – середнього альбу (див. рис. 4). 
У результаті на схилах Голіцинської депресії за рахунок 
суперпозиції резервуарів І та ІІ типів сформувалися їхні 
доволі великі вузли, в які, зоною розущільнення концен-
трованими потоками могли надходити ВВ флюїди. Поді-
бні процеси, але меншого масштабу, імовірно 
відбувалися і в Гамбурцівський депресії. 
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Пасивний підетап третього циклу катагенезу три-
вав до початку міоцену. Щоправда проявився він лише 
в Голіцинський депресії та по її облямуванню. Гамбур-
цівська депресія нині практично не виражена, що, віро-
гідно, спричинено впливом Суліно-Тарханкутського 
розлому. На схилах Голіцинської депресії збільшилися 
об'єми (насамперед висота) резервуарів І типу. 

Морфологія парагенетично пов'язаних резервуарів ІІІ і 
IV типів значно ускладнилася згідно з деформаціями 
осадової товщі в ході її занурення. Зона консервації ві-
рогідно охоплювала лише відклади верхнього альбу, 
оскільки в частині розрізу нижньої крейди існували ра-
ніше утворені резервуари. 

 

 
Рис. 3. Модель розвитку резервуарів вуглеводнів на першому циклі катагенезу. 

Осадові комплекси: 1 – алевроліто-піщаний (нижня крейда) і вапняковий (верхня крейда), 2 – істотно глинистий,  
3 – алевроліто-піщано(вапняково)-глинистий; 4 – палеотемператури; 5 – регіональні зони тріщинуватості;  

6 – область консервації процесів літогенезу, 7 – резервуари, 8 – тріщинуватість,  
9 – колектори: а – вторинна пористість декарбонатизації, б – виповнення пор карбонатними мінералами;флюїдні перетоки:  

10 – розсіяні; 11 – концентровані; резервуари: 12 – І типу, 13 – ІІ типу 
 

 
Рис. 4. Модель розвитку резервуарів вуглеводнів на другому циклі катагенезу. 

Резервуари: 1 – тип ІІІ, 2 – тип IV. Решта позначень див. рис. 3 
 

У районі структури Гамбурцева істотних змін літофізич-
ної будови резервуарів порівняно з попереднім циклом не 
відбулося як на пасивному, так і на активному підетапах. 

Натомість у Голіцинський депресії під час остан-
нього підетапу виникло два резервуари ІІ типу, які на-
клалися на подібні утворення попередніх циклів, що 
загалом призвело до формування вузлів резервуарів 
різного генезису, часу формування та внутрішньої бу-
дови (рис. 5). Власне до цих резервуарів лавинно 

надходили ВВ флюїди регіональною зоною розущіль-
нення, яка дренувала осередок генерації, що охоплю-
вав потужні глинисті нашарування верхнього альбу. 

Проведені ретроспективні побудови дають підстави 
запропонувати модель розвитку резервуарів та імовірні 
шляхи міграції ВВ. 

У найбільш цікавій в економічному аспекті Голіцин-
ській депресії прогнозується існування трьох ізольова-
них (замкнених) резервуарів, які розвинені в 
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докрейдових утвореннях і відкладах готериву–серед-
нього альбу (див. рис. 5). Ці резервуари являють собою 
релікти давніх нафтогазових систем, які активно діяли 
протягом перших двох циклів катагенезу. Резервуари 
характеризуються латеральною неоднорідністю: замі-
щення тріщинних колекторів тріщинно-каверно-поро-
вими від центральних частин до периферії, що 

дозволяє припускати відповідну неоднорідність флюї-
донасиченості та енергетичного стану флюїдів. Урахо-
вуючи температурні умови часу формування цих 
резервуарів, вони вірогідно були виповнені рідкими ВВ. 
У ході подальшого занурення і зростання температур 
можливі були певні зміни їхнього складу з формуван-
ням мультикомпонентних вуглеводневих сумішей. 

 

 
Рис. 5. Модель розвитку резервуарів вуглеводнів на третьому циклі катагенезу: 

1 – прогнозні зони нафтогазонагромадження. Решта позначень див. на рис. 3, 4 
 

На третьому циклі катагенезу сформувалася акти-
вна (вірогідно і на сьогодні) нафтогазова система, яка 
охоплює осередок генерації ВВ (глинисті відклади 
альбу Голіцинського депоцентру), звідки останні надхо-
дять до комбінованих резервуарів, розвинених як у на-
шаруваннях нижньої, так і верхньої крейди. Подальша 
міграція ВВ флюїдів вочевидь може відбуватися у суб-
горизонтальному (по зоні розущільнення) і субвертика-
льному (по зонах фаціальних заміщень) напрямках. 
Така спрямованість потоків ВВ дозволяє виділити дві 
прогнозні зони нафтогазонагромадження, локалізовані 
на північному та південному бортах Голіцинської де-
пресії. Результати моделювання узгоджуються із фра-
гменттарними фактичними даними, що є певним 
підтвердженням його коректності. Так, у св. Флангова-
2 отримано припливи газу: 12–14 тис. м3/д (інт. 2796–
2932 м) та 1,5 тис. м3/д (інт. 3022–3038 м). Колектори 
представлені тріщинно-сутуро-стилолітовими вапняками 
(інт. 2810–2934 м). Це, власне, інтервали розвитку регіо-
нальної зони розущільнення, по якій прогнозується ла-
винна міграція ВВ флюїдів.  

У зв'язку із зазначеним вище позитивно можна оці-
нити підняття Мирне, Партизанське, які, згідно зі (Сто-
вба, 2005), розміщені на південь від Флангової 

структури; Осетрове та Анчоус, розташовані північніше 
структури Гамбурцева (див. рис. 1). 

Отримані результати дають підстави розглядати 
можливість існування "жильних", у розумінні (Григорь-
янц, 2005), ділянок нафтогазонагромадження. Це сто-
сується передусім резервуарів І типу, які формують 
субвертикальні форми шириною до 10 км і висотою до 
1,5–2,0 км (див. рис. 3–5). Такі резервуари, з одного 
боку, можуть містити поклади, а з іншого – постачати 
ВВ у залягаючі вище пастки. За жильного характеру на-
фтогазонагромадження потенційні ресурси, а відпо-
відно і перспективи нафтогазоносності, можуть бути 
значно більш високими. 

Незважаючи на те, що основний акцент даного дос-
лідження – це прогноз особливостей просторово-віко-
вого розвитку літогенетичних резервуарів, із нього 
випливають певні висновки стосовно стадійності утво-
рення ВВ. Так, (див. рис. 2–5) на першому циклі катаге-
незу осередок генерації був локалізований переважно 
у відкладах нижнього альбу (t 80–100 оС, стадія МК1), 
на другому – середнього альбу (t 100–120оС, стадія 
МК2), на третьому – верхнього альбу (t 130–150оС, ста-
дія МК3-4). Ураховуючи певну різницю ситуацій осадко-
нагромадження цих стратиграфічних одиниць (Гнідець 
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та ін., 2010), можна передбачати специфіку як складу, 
так і вмісту у відкладах розсіяної органічної речовини. 
Це, а також зазначена вище різна температура генера-
ції вочевидь спричиняли специфіку складу ВВ флюїдів, 
що утворювалися на окремих циклах катагенезу. На 
шляхах міграції та в ході структурних перебудов відбу-
валося змішування цих флюїдів, утворювалися муль-
тикомпонентні системи і змінювався склад ВВ. 
Вочевидь це могло бути однією із причин варіацій їх-
нього ізотопного (С, Н) складу, що згідно з (Лукін, 2006) 
указує на участь у формуванні покладів різних вуглево-
днегенеруючих систем. 

Висновки. Таким чином, на основі моделюванні іс-
торії занурення крейдових відкладів західної 
центрикліналі Причорноморського мегапрогину 
визначено особливості режиму їхнього катагенезу. По-
казано, що латеральна різниця історії катагенезу крей-
дових відкладів західної частини Причорноморського 
мегапрогину спричинена тектонічним режимом блоків, 
розмежованих Голіцинським, Суліно-Тарханкутським, 
Губкіно-Донузлавським субширотними розломами. 

Виділено чотири літогенетичні типи резервуарів, які 
відрізнялися часом утворення, особливостями будови, 
флюїдним режимом і характером нафтогазонасиченості.  

Установлено просторово-вікові особливості розвитку 
резервуарів і шляхів міграції вуглеводневих флюїдів, 
характерні риси сучасного стану нафтогазової системи, 
локалізовано прогнозні зони нафтогазонагромадження. 

Аргументовано стадійність генерації ВВ флюїдів, 
що спричинило формування покладів, вмісних вуглево-
днів різного часу утворення та різного складу. 
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DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF LITHOFLUID OIL AND GAS SYSTEMS  
IN THE CRETACEOUS DEPOSITS OF THE WESTERN CENTRICLINAL OF THE BLACK SEA MEGADEPRESSION 

 
On the basis of modeling the dynamics of the catagenesis of the Cretaceous deposits, the lateral heterogeneity of the history of their 

catagenesis within the western part of the Black Sea megadepression, caused by the tectonic regime of the blocks separated by the Golitsyn, 
Sulino-Tarkhankutsky, Gubkino-Donuzlavsky sublatitudinal faults, was established. The spatio-temporal features of the development of reservoirs 
and migration paths of hydrocarbon fluids have been established, the predicted zones of oil and gas accumulation have been localized. 

There are four types of lithogenetic reservoirs, which differed in the time of formation, structural features, fluid regime and the nature of oil 
and gas saturation.In the first cycle of catagenesis, the generation center was localized mainly in the sediments of the Lower Albian (t  80–100 оС), 
in the second – the Middle Albian (t 100–120 оС), in the third – the Upper Albian (t 130–150 оС).Given a certain difference in the situations of 
sedimentation of these stratigraphic units, the composition and content of scattered organic matter in the sediments were different. This, as well 
as the different generation temperatures, obviously caused the specific composition of hydrocarbon fluids formed during individual cycles of 
catagenesis. Along the migration pathways and during structural changes, these fluids were mixed, multicomponent systems were formed, and 
the composition of hydrocarbons changed.The possibility of the existence of subvertical "vein" areas of oil and gas accumulation with a width of 
up to 10 km and a height of 1,5–2,0 km is argued. Such reservoirs, on the one hand, may contain deposits and, on the other hand, supply 
hydrocarbons to overlying traps. Given the nature of oil and gas accumulation, the potential resources and, consequently, the prospects for oil 
and gas in the region can be much higher. 

Keywords: Black Sea megadepression, Cretaceous deposits, catagenesis, oil and gas potential. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЛИТОФЛЮИДНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ СИСТЕМ В МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

ЗАПАДНОЙ ЦЕНТРИКЛИНАЛИ ПРИЧЕРНОМОРСКОГО МЕГАПРОГИБА 
 

На основе моделирования динамики катагенеза меловых отложений установлена латеральная неоднородность истории их ка-
тагенеза в пределах западной части Причерноморского мегапрогиба, обусловленная тектоническим режимом блоков, разделенных 
Голицынским, Сулино-Тарханкутским, Губкино-Донузлавским субширотными разломами. Установлены пространственно-возраст-
ные особенности развития резервуаров и путей миграции углеводородных флюидов, локализованы прогнозные зоны нефтегазона-
копления. Выделены четыре типа литогенетических резервуаров, которые отличались временем образования, особенностями 
строения, флюидного режима и характером нефтегазонасыщения. 

Показана стадийность генерации углеводородных флюидов, приведшая к формированию залежей, содержащих углеводороды 
различного состава и времени образования. На первом цикле катагенеза очаг генерации был локализован преимущественно в отло-
жениях нижнего альба (t 80–100 оС), на втором – среднего альба (t 100–120 оС), на третьем – верхнего альба (t 130–15 оС). При опреде-
ленной разнице обстановок осадконакопления этих стратиграфических единиц состав и содержание в отложениях рассеянного 
органического вещества были неодинаковыми. Это, а также различная температура генерации, очевидно вызывали специфику со-
става углеводородных флюидов, образовавшихся на отдельных циклах катагенеза. На путях миграции и в ходе структурных тра-
нсформаций происходило смешивание этих флюидов, образовывались мультикомпонентные системы и менялся состав 
углеводородов. Аргументирована возможность существования субвертикальних "жильных" участков нефтегазонакопления шири-
ной до 10 км и высотой до 1,5–2,0 км. Такие резервуары, с одной стороны, могут содержать залежи, а с другой – поставлять углево-
дороды в вышележащие ловушки. При таком характере нефтегазонакопления потенциальные ресурсы, а соответственно и 
перспективы нефтегазоносности региона, могут быть значительно более высокими. 

Ключевые слова: Причерноморский мегапрогиб, меловые отложения, катагенез, нефтегазоносность. 
 
 

  


