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КОЛЕКТОРИ ДЕВОНСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОЇ 

НАФТОГАЗОНОСНОЇ ОБЛАСТІ 

 

А.В. Іваніна 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Грушевського, 4, 79005 Львів, Україна 

e-mail: antonina.ivanina@lnu.edu.ua 

 

Породи-колектори девонського комплексу Волино-Поділля вивчені 

недостатньо, і велика кількість проблем з цього питання лишається 

невирішеною. Це є одна з причин низької ефективності нафтогазо-

розвідувальних робіт. Колекторські властивості порід девонського 

комплексу лише фрагментарно описані у небагатьох працях [1, 2, 4, 5]. 

У цій статті викладено інформацію про колектори девонських 

відкладів Волино-Подільської нафтогазоносної області (НГО). Виділено 

різні типи колекторів, подано їхню макро- і мікропетрографічну 

характеристику та в загальних рисах висвітлено поширення на площі й у 

розрізі. 

Будова девону Волино-Поділля доволі проста. Це поліфаціальний 

комплекс теригенних і карбонатних (з прошарками сульфатних) порід. 

Уламкові породи становлять приблизно 38 % розрізу, приурочені 

переважно до нижнього та середнього девону. Карбонатні породи 

домінують у верхньому девоні, утворюючи суцільну товщу складену 

вапняками та доломітами потужністю до 740–1129 м. У середньому та 

нижньому (тиверська серія) девоні карбонати утворюють прошарки, шари 

і невеликі за потужністю (до 30–80 м) товщі. Глинисті породи становлять 

як монолітні потужні товщі (рівень тиверської серії, західна частина 

Львівського прогину), так і окремі шари. Товщина девонських відкладів 

Волино-Поділля змінюється від 2317 до 2566 м. 

За детальними літолого-фаціальними, стратиграфічними та 

палеонтологічними дослідженнями девонських відкладів Волино-

Подільської НГО як в Опорному розрізі у долині р. Дністер, так і 

численного свердловинного матеріалу (вивчено 25 розрізів свердловин) 

нами за мікро- і макропеторграфічними характеристиками виділено майже 

всі описані у літературі типи колекторів, що приурочені до певних 

літологічних різновидів порід. Мікроопис наведено за даними Л. 

Гаврилець. За основу класифікації прийнято варіанти, запропоновані 

Б. Н. Прошляковим та ін. [3] і Ф. Дж. Кліртоном та Дж. Л. Вілсоном [6], у 

яких враховані як літологічний склад порід, так і будова, структура та 

механізм утворення порожнинного простору.  

Група уламкових порід-колекторів є однією з головних. Їхня 

нафтогазоперспективність у межах Волино-Поділля підтверджена 
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відкриттям Великомостівського та Локачинського газових родовищ. 

Поклади газу виявлено в шарах пісковиків і алевролітів товщиною від 4 до 

20 м, що віднесено до первинних порових (гранулярних) колекторів і 

вторинних тріщинно-порових, у поровому просторі яких є міжзернові та 

тріщинні порожнини (поширені повсюдно в теригенних розрізах). 

Первинний поровий тип колекторів в уламкових породах значно 

поширений не тільки у середньому девоні, але й у нижньому (дністровська 

серія та її вікові аналоги) та приурочений до піщаних і алевритових порід з 

поміжзерновим поровим простором. 

Пісковики середнього девону світло-сірі, слюдисті, щільні, міцні, 

кварцові (вміст кварцу – 90–95 %), дрібнозернисті (розмір зерен 0,1–

0,23 мм). Текстура порід масивна, іноді хвилясто-шарувата, підкреслена 

скупченнями глинистого матеріалу. Структура здебільшого конформна, 

ділянками конформно-регенераційна. Цемент у породах переважно 

відсутній, подекуди контактово-поровий карбонатний, рідше слюдисто-

гідрослюдистий. У породах є зерна піриту, іноді – бітумна речовина. 

Порожнинний простір, що займає 5–6 % породи, у вигляді 

відкритих пор округлої та неправильної форми, які мають розміри: 

довжина – від 0,22 мм до 0,88 мм, ширина – від 0,11 мм до 0,20 мм. Їм 

властивий нерівномірний розподіл поміж зерен у породі. 

Алевроліти середнього девону переважно сірі й темно-сірі, щільні, 

міцні, слабкослюдисті, кварцові (88–95 % кварцу), дрібно-

середньозернисті (розмір зерен 0,02–0,05 мм). Текстура здебільшого 

масивна, іноді шарувата, підкреслена глинистим матеріалом. Цемент 

поровий, складений карбонатами і гідрослюдами. В міжзерновому 

просторі трапляється хлорит. 

Відкриті пори займають 4–5 % породи та нерівномірно розподілені 

поміж зерен, округлої та неправильної форми. Їхні розміри: довжина – від 

0,08 до 0,38 мм, ширина – від 0,05 до 0,1 мм. 

Пісковики нижнього девону бурі, зеленувато-бурі, слюдисті, щільні, 

міцні олігоміктові (80–85 % кварцу) та кварцові (приблизно 90 % кварцу), 

з домішкою алевритового матеріалу, дрібнозернисті. Текстура порід 

масивна, зрідка плямиста через нерівномірний розподіл оксиду заліза. 

Структура здебільшого конформно-регенераційна. Цемент порід 

контактово-поровий, за складом гідрослюдистий, з незначною домішкою 

хлориту. 

У породах є відкриті пори, що займають 8–10 %, округлої та 

неправильної форми; довжина – від 0,2 до 0,65 мм, ширина – від 0,1 до 

0,21 мм. 

Уламковий матеріал вищеописаних порід представлений 

напівобкатано-кутастими зернами кварцу, калієвих польових шпатів, 

мікрокліну, плагіоклазу, лусками біотиту, мусковіту й інших слюд, 

літоїдами (здебільшого глинисто-серицитовими). Сортування зерен 
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слабке. Подекуди навколо зерен кварцу є гідрослюдисті облямівки, а по 

зернах польових шпатів – карбонатизація. Акцесорні мінерали – рутил, 

деколи циркон. 

Характер порожнинного простору цієї групи колекторів 

визначається седиментаційними процесами і подальшими діа- і 

катагенетичними перетвореннями. Колекторські властивості погіршуються 

на південний захід через інтенсивні вторинні перетворення (ущільнення 

порід, мінеральні новоутворення тощо). Виявлення колекторів цього типу 

слід очікувати в нижньому і середньому девоні північно-східної частини 

Львівського прогину, де вторинні зміни мінімальні, а зазначені породи 

залягають на невеликих глибинах і утворювалися в зонах з високою 

гідродинамічною активністю – в межах прибережних ділянок морського 

шельфу.  

Вторинні тріщинно-порові колектори повсюдно поширені як у 

середньому, так і в нижньому девоні. За макро- і мікропетрографічною 

характеристикою і пісковики, і алевроліти аналогічні вищеописаним. 

Суттєво відрізняється лише будова порожнинного простору – характерним 

є сполучення первинної седиментогенної міжзернової пористості з 

вторинними катагенними тріщинами. Колектори цього типу спостерігали 

серед пісковиків і алевролітів нижнього девону (св. Підберезівська-31, 

інт. 1430–1468 м). 

У пісковиках порожнинний простір займає 13–15 % і представлений 

тріщинами (відкритими й закритими), що проходять паралельно та вхрест 

напластуванню, часто розгалуженими, й ізольованими порами, 

нерівномірно розміщеними в породі поміж тріщинами. Відкриті тріщини 

звивисті, мають розміри: довжина – від 1,26 до 3,26 мм, ширина – від 0,04 

до 0,08 мм, закриті – дуже короткі (до 0,37 мм завдовжки), заповнені 

бітумною речовиною. Пори овальної та неправильної форми, довжина від 

0,23 до 0,35 мм, ширина від 0,12 до 0,24 мм. Від пор інколи відходять 

порові канали і мікротріщини. Є пори, частково заповнені уламковим 

матеріалом. 

В алевролітах порожнинний простір займає 10–12 % породи та 

представлений різноманітними тріщинами і порами. Тріщини утворені по 

напластуванню та вхрест, відкриті або частково заповнені уламковим 

матеріалом, прямолінійні та слабкозвивисті, серед яких можна виділити: 

– відкриті тріщини по напластуванню завдовжки від 2,4 до 4 мм, 

завширшки від 0,02 до 0,06 мм, деякі розгалужені; 

– відкриті тріщини, де-не-де заповнені лусками слюд, дуже короткі 

(до 0,95 мм) та широкі (0,07–0,12 мм); 

– закриті тріщини короткі (0,7–0,8 мм) і вузькі (0,02–0,03 мм), 

прямолінійні, заповнені бітумом. 

Окрім тріщин, є відкриті пори округлої, овальної та неправильної 

форми (довжина від 0,25 мм до 0,6 мм, ширина – від 0,1 до 0,3 мм), що 
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нерівномірно розподілені в породах. Від деяких із них відходять порові 

канали і мікротріщини. 

Пористість колекторів змінюється від 7 до 15,9 %, деколи 

досягаючи 19,8 %, проникливість становить від 1·10
-3 

 до 85,9·10
-3 

мкм
2
 [5]. 

На південний захід зазначені параметри зменшуються внаслідок 

інтенсивних вторинних змін. Колектори цього типу приурочені до 

прошарків теригенних порід товщиною від 1 до 2,5 м.  

Група карбонатних колекторів, незважаючи на значний вміст 

карбонатних порід у розрізі девону Волино-Поділля, є однією з 

маловивчених, і під час нафтогазорозшукових робіт вони не були об’єктом 

досліджень і випробування. За літолого-фаціальними та палеонтологіч-

ними дослідженнями карбонатні колектори в межах Волино-Подільської 

НГО є одними з найперспективніших. Серед них за будовою 

порожнинного простору, механізмом його утворення можна виділити такі 

види колекторів: первинні порові міжзернові та біогенні 

внутрішньоформені, вторинні – біогенно-кавернові, тріщинні та тріщинно-

кавернові. 

Первинні порові міжзернові колектори представлені переважно 

хемогенними вапняками і доломітами, виявленими на двох 

стратиграфічних рівнях – у верхній частині ланівської підсвіти 

лопушанської світи середнього девону й у верхньому девоні (верх франу 

та низ фамену). Порожнинний простір різноманітний за морфологією і 

розміром, складений порами поміж окремими кристалами кальциту чи 

доломіту. Колекторські властивості низькі, але можна виявити хороші 

колектори цього типу на невеликих глибинах у межах поширення 

верхньодевонського комплексу порід на північному сході Волино-

Подільської НГО. 

Доломіти ланівської підсвіти кар’єру Коржова біля с. Завадівка 

Тернопільської обл., що складають третій ярус кар’єру товщиною 3 м, 

темно-сірі до чорних, щільні, міцно зцементовані. Мікроскопічно вони – 

від тонко- до середньокристалічних (розмір кристалів від 0,02 до 0,5 мм), з 

домішкою кальциту. В порах між кристалами доломіту і кальциту 

подекуди є дрібнозернистий уламковий матеріал, представлений 

здебільшого кварцом. Доломіти – первинні та вторинні. 

Порожнинний простір займає 7–8 % породи і представлений 

відкритими нерівномірно розміщеними порами округлої та неправильної 

форми, ізольованими або сполученими між собою поровими каналами. 

Іноді пори частково заповнені кальцитом або теригенним матеріалом. Їхні 

розміри: довжина – від 0,08 до 0,41 мм, ширина – від 0,05 до 0,27 мм. 

Біогенні первинні та вторинні колектори на території Волино-

Поділля виявлено вперше. Приурочені до органогенних вапняків і 

вторинних доломітів трьох стратиграфічних рівнів: борщівська світа 

тиверської серії нижнього девону, ланівська підсвіта лопушанської світи 
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середнього девону та ремезівська світа франського ярусу верхнього 

девону. Їхня пористість біогенного походження, пов’язана з наявністю 

порожнин усередині скелетів або з післяседиментаційними перетворен-

нями твердих фрагментів палеоорганізмів. Серед біогенних колекторів 

виділено два типи – первинні внутрішньоформені та вторинні біогенно-

кавернові. 

Біогенні колектори першого типу виявлені в нижньому та 

верхньому девоні. На нижньому стратиграфічному рівні (борщівська світа 

тиверської серії нижнього девону) вони представлені органогенними 

брахіоподовими вапняками, що утворюють як серії з малопотужних 

прошарків (до 20–30 см товщиною), так і окремі шари до 2–10 м 

товщиною серед глинистих порід. Вапняки сильно насичені рештками 

брахіопод, що утворюють скупчення типу “черепашкова бруківка”. 

Усередині черепашок є пустоти (часом інкрустовані друзочками кальциту 

чи кварцу), які за формою, розміром відповідають колишнім внутрішнім 

порожнинам брахіопод, що при житті були заповнені м’якими частинами 

тіла. За розміром віднесені до макропор з діаметром 7–15 мм, ізометричної 

форми. Займають до 30 % породи. Характер скупчень черепашок може 

свідчити про високі колекторські властивості цього типу порід. 

Первинні біогенні колектори третього стратиграфічного рівня 

приурочені до коралових вапняків ремезівської світи верхнього девону. 

Рештки палеоорганізмів (площі буріння Золочів, Рогатин) представлені 

скупченнями ругоз сильно видовженої форми (їхній діаметр – 5–7 мм, 

довжина – 20–50 мм). Пори належать до макропор, у вигляді порожнин 

видовженої форми всередині трубчастих скелетів коралів. Деякі 

порожнини заліковані кальцитом. Пористість висока. 

Колектори внутрішньоформеного типу є високопористими, 

поширені на невеликих глибинах (приблизно 500–700 м) у межах східної 

та південної частин Волино-Подільської НГО. Під час їхніх пошуків 

необхідно використовувати палеоекологічний метод. 

Вторинні біогенно-кавернові типи колекторів виділені в пачці 

доломітів ланівської підсвіти лопушанської світи середнього девону, що 

попередники розглядали як регіональну покришку. Польові дослідження 

(2002 р.), проведені в кар’єрі Коржова біля с. Завадівка Тернопільської 

обл., де є єдине відслонення порід цього стратиграфічного рівня, дали 

можливість встановити неоднорідну будову потужної (до 50 м) товщі 

карбонатних порід, що складають чотири яруси. У нижніх двох ярусах 

завтовшки 12 м виділено сильно пористі доломіти.  

Доломіти другого ярусу потужністю до 2 м, здебільшого тонко-

дрібнокристалічні (розмір кристалів від 0,02 до 0,25 мм), іноді дрібно- 

середньокристалічні (0,45 мм). Між кристалами доломіту є кальцит 

пізнішого походження, що заповнює пори, деколи тріщини, і цементує 

породу. Розмір кристалів кальциту від 0,08 до 0,32 мм. Іноді є прошарки 
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вторинних сульфатів (ангідриту, целестину) та домішки алевритового 

матеріалу, що заповнює пори. Бітумна речовина утворює плями або 

тонкорозсіяна в породі. У доломітах другого ярусу кар’єру трапляються 

оксид заліза, озалізнені черепашки остракод і доломітизовані залишки 

фауни. 

Порожнини як первинні (у вигляді мікропор), так і вторинні – 

утворилися внаслідок розчинення трубчастих скелетів тетракоралів і 

брахіопод. Тип розподілу решток палеоорганізмів розосереджений або 

плямистий. За розміром пори біогенного походження віднесено до 

макропор видовженої (для ругоз) чи ізометричної (брахіопод) форми. Їхні 

розміри: діаметр до 20–35 мм, довжина 15–17 мм. Мікропори, що 

займають 8–10 % порід, розміщені нерівномірно, ізольовані, часом 

з’єднані між собою мікротріщинами, овальної та неправильної форми, їхні 

розміри: (довжина від 0,25 до 0,45 мм, ширина від 0,15 до 0,33 мм). 

Вторинні тріщинні карбонатні колектори мають невелику ємність, 

але при великих розмірах пастки можуть концентрувати значну кількість 

вуглеводнів. Визначальним чинником утворення тріщинних колекторів є 

ступінь крихкості порід, її здатність до розтріскування. Тріщинні 

карбонатні колектори найбільше поширені в середньому девоні – у 

мергелях, вапняках, доломітах центральної частини Волино-Подільської 

НГО. 

У розрізі свердловини Підберезівська-31 (інт. 1292–1300 м) мергелі  

темно-сірі з зеленуватим відтінком, щільні, з гніздами кальциту, глинисті, 

нерівномірно доломітизовані, насичені органогенним детритом, 

піритизовані. Структура органогенно-детритова. Текстура неоднорідна, з 

погано вираженою шаруватістю через нерівномірний розподіл 

мікрофауни, глинистого матеріалу і доломітизованих ділянок. Вміст 

мікрофауни приблизно 25 %, вона представлена уламками остракод, 

голкошкірих (криноідей і голок їжаків), брахіопод, черепашок молюсків. 

Розміри фрагментів черепашок 4,3 X 0,8 мм, 2 X 0,3 мм. Є зерна піриту. 

Вапняки двох літологічних різновидів – органогенні та органогенно-

детритові. Органогенний вапняк (інт. 1412–1413 м) темно-сірий, щільний, 

міцний, доломітизований, переходить у доломіт тонко-дрібнокриста-

лічний. Структура ділянками органогенно-детритова. Текстура 

неоднорідна, зумовлена чергуванням вапняку органогенного з доломітом. 

Порода насичена скупченнями зерен піриту і піритизованим бітумом. 

Органічні рештки становлять 30–35 % і представлені фрагментами 

брахіопод, голок їжаків, остракод, харових водоростей, невизначеними 

уламками. Органогенно-детритовий вапняк (інт. 1300–1308 м; 1415,1–

1416 м) сірий, темно-сірий, мікро-тонкокристалічний, ділянками 

ангідритизований, з гніздами кальциту (його вміст приблизно 3 %), 

кристалами доломіту розміром 0,03–01 мм, які нерівномірно розподілені у 

породі. Текстура неоднорідна. Структура органогенно-уламкова 
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кристалічна. У породі є пірит – як окремі зерна розміром 0,04–2,1 мм, так і 

великі скупчення дрібних. Фауна становить 20–25 % і представлена 

уламками різноманітних черепашок, у тому числі остракод, брахіопод, 

харових водоростей, голкошкірих, безліччю лінгул. 

Доломіти (інт. 1316–1322 м) глинисті темно-сірі до чорних, 

тонкокристалічні, щільні, міцні. Спостерігається перекристалізація з 

укрупненням кристалів без зміни складу породи. Текстура мікрошарувата, 

підкреслена розподілом глинистої речовини. У породах є фосфатні 

залишки, зерна кварцу, піриту. 

Порожнинний простір вищеописаних карбонатних порід середнього 

девону займає 12–15 %, представлений прямолінійними та 

слабкозвивистими тріщинами, які проходять паралельно і вхрест 

напластуванню. Їх можна розділити на закриті, частково заповнені та 

відкриті. Закриті тріщини короткі й вузькі, заповнені бітумом (інт. 1316–

1322 м), піритизованим бітумом (інт. 1292–1308 м) і піритом (інт. 1415,1–

1416 м). Довжина закритих тріщин від 0,5 до 1,65 мм, ширина – від 0,02 до 

0,05 мм.  

Відкриті тріщини спостерігаються в усіх типах порід у вигляді 

окремих тріщин або розгалужених, що деколи утворюють системи (інт. 

1316–1322 м, 1412–1413 м, 1415,1–1416 м). Найдовші тріщини – 4,05– 

5,88 мм, найкоротші – 0,88–1,51 мм, ширина коливається від 0,02 до  

0,06 мм. Закриті тріщини заповнені бітумом. 

У групі вторинних тріщинно-кавернових колекторів порожнинний 

простір представлений тріщинами, кавернами, мікропорами. 

Тріщинуватість щодо кавернозності є більш ранньою. Колектори можуть 

мати високу ємність і проникність. На великих глибинах цей тип 

колектора найбільше поширений і має велике практичне значення. 

Виявлений у доломітах ланівської підсвіти лопушанської світи й у 

вапняках і доломітах франського ярусу верхнього девону (площа буріння 

Тумин). Описано його за результатами досліджень карбонатних відкладів 

середнього девону кар’єру Коржова. У нижньому ярусі кар’єру є доломіти 

видимої потужності до 5 м, темно-сірі до чорних, дрібнокристалічні, міцно 

зцементовані, слабковапнисті, кавернозні. Вони утворилися внаслідок 

метасоматичних перетворень біогермних вапняків. У породах є утворення 

округло-овальної форми, що в поперечному перерізі нагадують стулки 

черепашок, білого кольору, складені кальцитом. Це псевдоморфози по 

фауні брахіопод або двостулкових молюсків. Деколи на стінках каверн 

збережені фрагменти відбитків черепашок. 

Мікроскопічно доломіти тонко-дрібнокристалічні з однорідною 

текстурою, складені кристалами розміром 0,02–0,16 мм. Пустотний 

простір займає 8–10 % породи і представлений кавернами; 

прямолінійними і хвилястими тріщинами, відкритими та заповненими 

бітумом; мікропорами, нерівномірно розміщеними в породі, різноманітної 
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форми, з розмірами: округлі – 0,31 Ч 0,25 мм, овальні – 0,56 Ч 0,2 мм; 

0,21 Ч 0,07 мм, неправильні, часто подовгасті (довжина від 0,08 до 0,6 мм, 

ширина від 0,05 до 0,41 мм).  

Порожнинний макропростір доломітів представлений пустотами 

вилуговування – кавернами, утворення яких відбувалося на 

постседиментаційних стадіях літогенезу внаслідок розчинення 

карбонатного матеріалу і його виносу з породи. Каверни різної форми, 

переважно округлої та овальної, порожні або заповнені кальцитом, іноді 

ангідритом. Розмір каверн – від перших міліметрів до 8 см у діаметрі. 

Отже, в девоні Волино-Подільської НГО на різних стратиграфічних 

рівнях виявлено різні типи колекторів, деякі з них (біогенного 

походження) описано вперше. Поширення зазначених типів колекторів у 

розрізі та на площі нерівномірне. У межах північно-східної частини і на 

півдні регіону серед колекторів домінують первинні теригенні та 

карбонатні внутрішньоформені. У західному напрямку колекторські 

властивості погіршуються, і тут слід очікувати виявлення різноманітних 

вторинних колекторів з тріщинним, каверновим і змішаним тріщинно-

поровим порожнинним простором. Пошук описаних типів колекторів 

потребує різних підходів з комплексуванням літологічного, фаціального, 

біостратиграфічного та палеоекологічного методів досліджень осадових 

товщ. 
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ОПОРНІ, ПАРАМЕТРИЧНІ ТА ПРОФІЛЬНІ СВЕРДЛОВИНИ, 

ПРОБУРЕНІ В ЗОНІ НАСУНУТИХ СТРУКТУР З МОЛАСАМИ І 

ФЛІШЕМ (БОРИСЛАВСЬКО-ПОКУТСЬКА ЗОНА) 

ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ І В СКИБОВІЙ ЗОНІ 

СКЛАДЧАСТИХ КАРПАТ 

 

Крупський Ю. 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

79005 вул. Грушевського, 4, Львів, 

Jkrupskyj@i.ua 

 

Опорні свердловини Скибового покриву: Синєвидне-1 (7001), Луги-

1 (6260); Бориславсько-Покутського покриву - Покутська опорна-1 (2937) 

[2]. 

Профільні Свердловини у Скибовому покриві: Шевченкове-1, 

(7520), Сколе-1, (4090), Витвиця-66, (3012), Витвиця-69, (2456), Бухтівець-

2, (3345).  

Параметричні свердловини Бориславсько-Покутського покриву: 

Північний Борислав-1 (2555), Північна-Долина-1 (4116), Космач-

Покутський-1 (2653), Космач-Покутський-6 (5013), Берегомет-1 (4003), 

Гільче-1 (2783) [2]. 

Параметричні свердловини у Скибовому покриві: Плоске-1 (3829), 

Козева-1 (3345), Труханів-1 (5516), Мізунь-1 (5876), Вишків-1 (6200), 

Лолин-1 (2300), Піги-1 (5570), Космач-Покутський-7 (5171), Космач-

Покутський-9 (3302),  Космач-Покутський-2 (3815),  Космач-Покутський-4 

(3618), Ростоки-1 (4537), Шипот-1 (4149), Сергії-1 (5642), Фальків-1 (4109) 

[2]. 

Більшість свердловин пробурені ДГП «Західукргеологія» НАК 

«Надра України», деякі ВАТ «Укрнафта» НАК «Нафтогаз України». 

Опорні свердловини бурили до фундаменту, а там, де він залягає дуже 

глибоко - до максимально можливої на час їхнього буріння глибини. 

Свердловини бурили з суцільним відбором керну і з повним комплексом 

геофізичних досліджень по всьому стовбуру свердловин. Метою буріння 

свердловин було вивчення геології та нафтогазоносності великих 

структурних елементів для вибору в них напрямів пошукових робіт. 

Профільні свердловини бурили з такими ж завданнями, як і опорні, 

в певному профілі та з меншим, ніж в опорних свердловинах відбором 

керну, детальними промислово-геофізичними дослідженнями тільки у 

проблемних частинах розрізу. 

Параметричні свердловини бурили для вивчення геологічної будови 

та порівняльної оцінки перспектив нафтогазоносності ймовірних зон 

нафтогазонакопичення. У цих свердловинах відбір керну та повний 

mailto:Jkrupskyj@i.ua
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комплекс промислово-геофізичних досліджень був зосереджений у 

найперспективніших відкладах. В результаті буріння цих свердловин 

визначено площі для постановки сейсморозвідувальних робіт і з 

подальшим бурінням пошукових та розвідувальних свердловин. 

Минуло багато часу від закінчення буріння описаних свердловин. В 

пробурених свердловинах промислових припливів вуглеводнів не 

отримано Тільки в районах свердловин Північний-Борислав-1 і Північна-

Долина-1 подальшими роботами було виявлено родовища. 

Причини негативних результатів буріння свердловин могли бути 

різні, і, можливо, одна з основних - закупорка продуктивних горизонтів. 

Протягом значного періоду з часу їхньої ліквідації і дотепер, 

відбулася розкальматизація продуктивних горизонтів і відновилася 

міграція вуглеводнів до гирл свердловин, тому рекомендується обстежити 

всі ці свердловини і за виявлення на поверхні слідів нафти переглянути 

наявні матеріали їхнього буріння та, можливо, відновлювати свердловини. 

За відсутності слідів нафти виконувати дослідженнягазогеохімічними 

методами біля гирл [1]. Отримавши позитивні результати, розглядати 

можливості продовження робіт згідно зі сучасними вимогами. 

 

1. Крупський Ю.З., Губич І. Спосіб перегляду нафтогазоносності розрізу 

ліквідованих свердловин. Корисна модель ЛНУ ім. Івана Франка. 

Львів, 2019. 

2. Павлюх Й.С., Павлюх О.Й. Практичний словник-довідник 

нафтогазової термінології. Львів: Сполом, 2017. - 556 с. 

 

МІСЦЕ ПАЛЕОНТОЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ЛЬВІВСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ В СИСТЕМІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ 

ЦІННОСТЕЙ 

 

Тузяк Я.М., Кірчанова О.Г. 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

вул. М. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна 

yarynatuzyak@gmail.com 

 

Музеї – це скарбниця історичної, природної та культурної 

спадщини, а музейні експонати – носії безцінної інформації про історію, 

природу й культуру краю. Головним завданням музеїв нового типу, або 

«музеїв третього покоління» є не лише виконувати традиційну функцію – 

бути науковими й духовними центрами, але й бути музеями, які 

пропонують нове бачення, нове осмислення, розуміння тієї чи іншої 

проблеми, музеями, які розвивають, продукують і популяризують нові ідеї. 

mailto:yarynatuzyak@gmail.com
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Палеонтологічний музей Львівського Університету – «храм муз» 

Наук про Землю, який колекціонує, зберігає, експонує рослині і тварині 

рештки (95 %) – творіння Природи, більшість яких законсервовані у 

камені. Вони являють собою цінність як свідчення життя, що існувало на 

планеті Земля сотні, мільйони і мільярди років тому, є надійними 

індикаторами середовищ побутування, засобами реконструкції 

палеоекосистем минулих геологічних епох і їхнього положення у просторі 

та часі, інструментами для визначення відносного геологічного віку 

гірських порід. Крім того, добре збережені фосилії дають уявлення про 

морфологічні особливості організмів, які мешкали у далекому минулому, і 

про спосіб їхнього життя. Вони також відіграють головну роль у 

з’ясуванні «біографії» Землі – послідовності подій, яку науковці 

відтворюють за повнотою геологічного і палеонтологічного літопису. І на 

сучасному етапі біотичні події посідають визначальне місце (із 100 ярусів 

МХСШ у 77 геологічна границя визначена за біотичними критеріями, 

більшість яких є первинними, а в інших випадках, коли первинний маркер 

має абіотичну природу, палеоорганізмам належить роль вторинних 

маркерів). Осадові породи біогенного походження (органогенні вапняки, 

мармури) – це унікальний природний декоративний камінь, який широко 

використовували і надалі використовують у архітектурі й будівництві 

(облицювання, декорування, мощення, зведення будівель, різьблення 

скульптур, предметів інтер’єру тощо). З цього матеріалу зведені історико-

архітектурні пам’ятки, які належать до історико-культурної спадщини 

національного і світового значення (ЮНЕСКО). Зокрема, ансамбль 

історичного центру м. Львова, внесеного у 1998 р. до реєстру Світової 

спадщини ЮНЕСКО, значна частина інженерних споруд якого зведена або 

має у своїх інтер’єрах природний декоративний камінь. Фрагменти 

(зразки) цього каміння формують окрему експозицію у Палеонтологічному 

музеї. 

На сьогодні внаслідок ситуації з тимчасово окупованими 

територіями (зокрема, анексії РФ Автономної Республіки Крим) й 

запровадження карантинних обмежень через поширення пандемії COVID–

19 відвідування й вивчення природних еко-морфодинамічних систем 

окремих регіонів України під час навчальних практик (польовий етап) і 

науково-дослідних експедицій стало обмеженим або неможливим. Також 

важкодоступними для вивчення і відбору окремих палеонтологічних 

об’єктів стають території природно-заповідного фонду України. Активна 

господарська діяльність і надмірне використання земних надр з метою 

вилучення природних ресурсів різного походження для зростання і 

зміцнення мінерально-сировинної бази України зумовило руйнування, а в 

деяких випадках повне зникнення унікальних і неповторних природних 

еко-морфодинамічних систем, які не підлягають відтворенню. Усе це 

підвищує значення музейних колекцій як джерел інформації та пам’яток 



16 

 

природи. Крім того, у Палеонтологічних музеях зберігаються унікальні й 

рідкісні форми життя, які наявні на планеті Земля у єдиному екземплярі 

або відомі лише в кількох місцях. А це, у свою чергу, дає можливість 

розглядати музейні колекції та музеї загалом не лише як національне 

наукове надбання (історичне, меморіальне), але й як окремий тип об’єктів 

геологічного надбання – палеонтологічних пам’яток природи. 

Палеонтологічний музей Львівського Університету – один із 

найдавніших музеїв у Східній Європі, початки якого закладені у першій 

половині ХІХ ст., і єдиний з найчисленніших за кількістю експонатів 

заклад в Україні (в інших Природничих музеях України колекції фосилій 

формують окремі відділи або експозиції), музейні фонди і колекції якого 

налічують понад 18 тис. одиниць рідкісних, цінних та унікальних 

палеонтологічних і геологічних зразків, виявлених у різновікових 

відкладах різних континентів. Колекції музею відображають науково-

дослідний доробок не одного покоління геологів та палеонтологів, які 

працювали у Львівському Університеті з часів його заснування й до 

сьогодні, що може розглядатися як науково-культурна і меморіальна 

спадщина України. 

Виникненню Палеонтологічного музею як самостійного 

структурного підрозділу Львівського Університету сприяло чотири 

передумови: 1) перші палеонтологічні зібрання, започатковані у першій 

половині ХІХ ст., пов’язані з геологічним вивченням території Східної 

Європи і створенням у другій половині ХІХ ст. Геологічного Атласу 

Галіції, накопиченням першого фактичного (геологічного і 

палеонтологічного) матеріалу; 2) поповнення музейних фондів колекціями 

відомих геологів і палеонтологів різних періодів, створення нових 

експозицій; 3) становлення геології та її складової палеонтології як науки у 

Львівському Університеті; 4) заснування Львівської палеонтолого-

стратиграфічної школи, Львівського відділення Палеонтологічного 

товариства (1951), започаткування виходу у світ «Палеонтологічного 

збірника» (1961) на Заході України.  

Становлення Палеонтологічного (Геологічного) музею охоплює 

200-літній період розвитку і має такі характеристики: 

1. Тривала (майже 200 років) і складна історія становлення та розвитку. 

Відповідно до державних устроїв у краї (австро-угорського – 1772–

1918 р., польського – 1918–1939 рр., радянського – 1939–1991 рр. й 

сучасного, українського – з 1991 р. дотепер) збір і вивчення фосилій 

відбувалися широким «спектром» дослідників різних поколінь і 

національностей – австро-угорцями, поляками, росіянами, українцями 

й ін. Серед них З. Паздро, В. Зих, В. Рогаля, Я. Чарноцький,  

Б. Кокошинська, Л. Горбач, В. Кудрін, В. Шеремета, О. Вялов,  

В. Горецький, Я. Кульчицький, Р. Лещух, А. Іваніна, В. Узіюк та ін. 
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2. Значний стратиграфічний діапазон відкладів, у яких виявлено 

палеоорганізми (макро- і мікрофосилії). Музейні колекції та праці, 

опубліковані за 200 років, містять відомості про викопні флори і 

фауни, віковий інтервал яких охоплює майже всю фанерозойську 

частину та верхню частину докембрію (венду (едіакарію)) і становить 

від 670–540 млн років тому дотепер.  

3. Проведення досліджень і виявлення решток у різних структурно-

тектонічних елементах осадового чохла України і Світу (платформні 

та складчасті області). 

4. Значна географія поширення решток – походять не лише з теренів 

України, а й з регіонів інших континентів. 

5. Використання експонатів музею для науково-дослідних, навчально-

освітніх і популяризаційних цілей. 

З часу заснування й до сьогодні можна виділити три етапи у 

становленні Палеонтологічного (Геологічного) музею: 

1. Австро-угорсько-польський етап (початок ХІХ ст. – 1939 р.). 

Основою закладення музею на той час слугувала колекція решток 

палеоорганізмів, збір якої започатковано у першій половині XIX ст. (у 

1825 р.). Зібрання давньої фауни відомого австрійського геолога 

Людвіґа Цейшнера були першими палеонтологічними фондами, які 

спочатку (з 1852 р.) експонували у Мінералогічному музеї, а згодом у 

новоствореному Геологічному музеї. У 1905 р. з ініціативи проф. 

Р. Зубера (першого завідувача кафедри геології) на підставі 

палеонтологічних і геологічних зібрань закладено підвалини «храму 

муз» природничих (геологічних) наук – створено самостійний 

структурний підрозділ – Геологічний музей.  

2. Радянський етап (1939–1991 рр.). Поповнення музейних фондів 

здійснювалося внаслідок навчальних і виробничих практик, 

конференцій, симпозіумів, колоквіумів і монографічних колекцій 

науково-дослідних робіт. Водночас колекції й експозиції музею 

використовують для дослідницьких, навчальних і популяризаційних 

цілей.  

3. Сучасний, український етап (1991 р. до тепер). У 2004 р. за рішенням 

Вченої ради Університету перейменування Геологічного музею в 

Палеонтологічний, оскільки 95 % його музейних експонатів 

становлять різноманітні рештки фосилій мікро- і макросвіту різного 

вікового діапазону. Надалі триває поповнення колекцій 

палеонтологічними об’єктами, зібраними на території України у 

процесі науково-дослідних робіт, польових етапів навчальних 

практик, конференцій і подарунків. Оформлено нові експозиції – 

«Маршрутами навчальних практик», «Фосилії неогену м. Львів та 

його околиць». Щороку музей відвідує понад 4000 відвідувачів – 
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студенти різних навчальних закладів, учні шкіл, ліцеїв, туристи і гості 

міста, львів’яни. 

На сучасному етапі Палеонтологічний музей із тривалою історією, 

унікальними експонатами та значною кількістю їх, визначними постатями 

становить систему матеріальної культури, засадничими елементами якої є 

культурна (історична. меморіальна) і природна спадщина. Крім того, 

Палеонтологічний музей може розглядатись як складова музеєзнавства 

(або музеології) – міждисциплінарної науки, що вивчає закономірності 

розвитку та функціонування музеїв, або наука, що формується на стику 

соціального і гуманітарного пізнання й вивчає закономірності ґенези та 

функціонування музею, його взаємодію з культурною і природною 

спадщиною, а також зі суспільством. Одним із пріоритетних напрямів 

досліджень музею як інституції є узагальнення накопиченого емпіричного 

матеріалу, систематизація висновків, формування ідеології сучасного 

музею. Як зазначає Р. Маньковська [3], сьогодні змінився підхід до 

розуміння предмета музею. Раніше музейна значущість предмета 

зумовлювалася його рідкісністю, естетичною цінністю, меморіальністю, 

інформативністю, і музей виростав для предмета. Сьогодні значна частина 

музеологів вважає, що музей має ґрунтуватися не на предметах, йому 

належних, а на ідеях, які він хоче донести до відвідувача. Тому останнім 

часом музеологія дедалі рішучіше висуває на перший план питання змісту 

музею як інституції, його перспективи, вплив на соціум і на формування 

суспільної свідомості. 

Культурна спадщина. У цьому контексті Палеонтологічний музей 

відображає аспект становлення природничих наук у Львівському 

Університеті й на Заході України, внесок окремо взятого покоління 

геологів у розвиток геологічних і палеонтологічних наук. Його фонди 

документують процеси та явища, які відбувалися в природному 

середовищі у різні відрізки геологічного часу і мали вплив на живі 

організми. Використання матеріалістичного світогляду та системного 

підходу у пізнанні Всесвіту і планети Земля як складової макро- й 

мікрокосмосу мало неоціненне значення у вивченні її будови, складу, 

процесів та явищ, а також сприяло формуванню головної наукової 

концепції Палеонтологічного музею, яка полягає у знанні та розумінні 

таких закономірностей:  

1. Закономірності походження, організації, акумуляції та локалізації 

речовини у просторі й часі. 

2. Закономірності виникнення, розвитку, функціонування та взаємодії 

сучасних і викопних екосистем різного рівня організації й 

підпорядкування. 

3. Закономірності еволюції біосфери й розвитку живого на Землі 

(зокрема, морфології, способу життя і середовищ побутування давніх 

організмів, їхньої появи та зникнення). 
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4. Загальні закономірності впливу екологічних чинників на живі 

організми, у тому числі, на людину. 

Знання і розуміння зазначених закономірностей, виявлення й оцінка 

загрозливих чинників є запорукою збереження природних ресурсів і 

здоров’я населення з прогнозуванням їхнього розвитку та негативних 

наслідків. 

Сьогодні колекції Палеонтологічного музею можуть бути 

класифіковані за призначенням на монографічні, експозиційно-виставкові 

та навчальні; за значущістю – на унікальні, рідкісні й цінні. 

Монографічні палеонтологічні колекції – це зібрання, які стали 

підставою для палеонтологічних досліджень різних наукових напрямів 

природничих дисциплін (зокрема, Наук про Землю) і висвітлені у 

численних публікаціях (статтях, оглядових працях, регіональних 

палеонтологічних зведеннях, монографіях, атласах, довідниках, а також у 

рукописах – дисертаціях і звітах) науковців. Їхня унікальність 

визначається наявністю еталонних екземплярів міжнародного значення – 

голотипів, лектотипів, неотипів видів викопних фауни і флори, вперше 

виявлених і описаних з території України. Науково-практичне значення 

монографічних палеонтологічних колекцій полягає в тому, що їх можна 

використати під час визначення решток, обґрунтування віку відкладів, у 

процесі додаткового вивчення і порівняння з ними нових 

палеонтологічних зборів, у побудові моделей осадових басейнів різного 

рангу. 

Експозиційно-виставкові – колекції, які відповідають тематичним 

відділам Палеонтологічного музею. Наприклад, відділ систематичної 

палеонтології демонструє організацію життя від найпростіших 

(одноклітинних) форм до більш складних (багатоклітинних хордових). 

Відділ історичної геології – експозиція демонструє різноманіття форм та 

морфологічні особливості відповідної геологічної епохи від венду 

(едіакарію), кембрію до антропогену. Відділ біоти антропогену – 

експозиція демонструє різноманіття форм та морфологічні особливості 

представників сучасного світу. Відділ палеоекології – експозиція 

демонструє різноманіття слідів життєдіяльності (біогліфи) і слідів 

діяльності фізичних чинників середовища (механогліфи). Відділ 

регіональної палеонтології – експозиція демонструє комплекси фауни і 

флори відповідного відрізку часу окремо взятої території України 

(локальний рівень). 

Навчальні колекції – окремі фосилії або їхні асоціації, які 

використовують для самостійної (творчої) роботи студенти, учні. 

Історична і меморіальна спадщина. Палеонтологічні (геологічні) 

об’єкти, які слугували фактичним матеріалом або об’єктами наукових 

досліджень, вивчені з подальшим опублікуванням отриманих результатів у 

сфері природничих наук (зокрема, Наук про Землю), справедливо 
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формують наукову, історичну й меморіальну спадщину. Музейні фонди 

(колекції, науково-дослідні праці, стародруки) та інші предмети 

Палеонтологічного музею становлять культурно-національне надбання, 

оскільки відображають не лише підвалини закладення «храму муз» 

геологічних наук у Східній Європі, але й, починаючи з ХІХ ст., зберігають 

науково-дослідний доробок (понад 250 наукових праць) не одного 

покоління геологів (палеонтологів) світового рівня, які працювали у 

Львівському Університеті упродовж 200 років. За змістом публікації 

можуть бути класифіковані на палеонтологічні, присвячені питанням 

систематики і класифікації викопних організмів, опису і зображенню 

нових таксонів (голотипів, неотипів, лектотипів, паратипів), укладанню 

атласів таксонів і порівнянню їх з аналогами інших регіонів; 

стратиграфічні, які висвітлюють проблеми розчленування і кореляції 

відкладів за комплексами фосилій, обґрунтування віку гірських порід 

шляхом зіставлення з МХСШ, визначення біостратиграфічного значення 

груп фосилій для відповідного відрізку геологічного часу; літолого-

фаціальні, палеоекологічні та палеогеографічні, мета яких полягає у 

з’ясуванні умов побутування палеоорганізмів, відтворенні середовищ 

седиментації та реконструкції положення континентів і океанів; 

кліматичні, присвячені визначенню поширення і положення кліматичних 

зон у просторі та часі. Праці геологічного змісту, що уточнюють уявлення 

про структурно-тектонічні одиниці території України та прилеглих 

регіонів, розуміння процесів і механізмів їхнього утворення. Останніми 

роками внаслідок розвитку природоохоронних заходів і геотуристичного 

напряму з’явилися праці, що розкривають проблеми природо-заповідного 

й охоронного змісту території України. Це, зокрема, публікації, присвячені 

геотуристичним об’єктам природного походження (палеонтологічним, 

стратиграфічним) й історико-архітектурним пам’яткам, зведеним із 

природного декоративного каміння, які мають або можуть претендувати на 

статус Національного чи Всесвітнього надбання. Праці біографічного 

змісту, що висвітлюють життєвий і творчий шлях визначних постатей, 

відомих науковців-дослідників, які зробили вагомий внесок у розвиток 

Наук про Землю. Науково-популярні статті, головна мета яких – промоція 

ВНЗ і музею. На сучасному етапі науково-культурний доробок 

Палеонтологічного музею становлять понад 250 наукових (монографії, 

атласи, статті), навчально-методичних (визначники, посібники), 

інформаційно-довідкових видань, путівники, біографічні повідомлення. 

Усе це разом відтворює історію становлення й періоди розвитку 

природничих наук на Заході України, яку слід зберегти для наступних 

поколінь, щоразу поповнюючи новими артефактами [4–6]. 

Природоохоронна спадщина. У такому контексті палеонтологічні 

колекції Природничих (Палеонтологічних) музеїв як пам’ятки природи 

мають значну перевагу – у музеї, на обмеженій площі, представлено таке 
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різноманіття викопних решток «у просторі та часі», яке неможливе у 

природному середовищі, що сприяє залученню музейних колекцій до 

науково-дослідного і навчального процесу та популяризації серед різних 

верств населення палеонтологічні колекції: 1) містять об’єкти, виявлені не 

лише на території України, але й за її межами (значне географічне 

поширення решток); 2) охоплюють значний віковий (стратиграфічний) 

інтервал – від мільярдів років до сучасних представників фауни та флори; 

3) виявлені у різних структурно-тектонічних елементах осадового чохла 

України і Світу (платформні та складчасті області); 4) зберігають 

представників органічного світу тих територій, доступ до яких на 

сучасному етапі неможливий через знищення (природних чи штучних) 

відслонень, реформування вугільної галузі чи створення на їхній основі 

індустріальних парків [2]; зберігають особливості геологічної будови, 

незважаючи на «закритість» території, де відклади залягають на значних 

глибинах, і їх розкриття можливе виключно за допомогою бурових 

свердловин, на обмежений доступ до територій природно-заповідного 

фонду, на розташування розрізів, із яких були відібрані фосилії, на 

територіях інших країн. Водночас музей зберігає рідкісні, унікальні та 

цінні об’єкти, виявлені не лише на території України, але й за її межами. 

Серед них еталонні зразки (голотипи) – вперше виявлені й описані з 

території України, що мають світове значення (колекція слідів 

життєдіяльності О.С. Вялова, виявлені й описані об'єкти походять із 

міоценових молас Передкарпаття; рештки мамонта (зуби, бивні, лопатки, 

ребра, ступні, крижові та шийні хребці, частини хребта, передні та задні 

кінцівки), виявлені в околицях м. Львова та в кар’єрі с. Олексіївка 

Миколаївської обл.; різноманіття фосилій зі силуру Волино-Поділля, 

розрізи якого вважають еталонними для Східно-Європейської платформи і 

найкращими у світі, тому вони можуть заслуговувати на світове визнання; 

колекція фосилій із юрських літографічних сланцiв Золенгофена 

(Німеччина), експонат однієї з яких зберігається у Палеонтологічному 

музеї ЛНУ; фосилії з глобального стратотипу девонських відкладів Чехії в 

експозиції Палеонтологічного музею ЛНУ; колекції мезозойських і 

кайнозойських безхребетних із Паризького басейну, Західних і Східних 

Карпат, Гірського і Рівнинного Криму; колекція зразків флори з 

кам’яновугільних відкладів Чехії, Англії, США, Канади; колекція риб із 

відкладів різних країн Світу (залишки панцирних риб із нижнього девону 

Шотландії, кладовище девонських панцирних безщелепних із Волино-

Поділля; колекція решток риб із менілітових сланців Карпат; колекція 

знарядь давньої людини (кременеві нуклеуси, вістря стріл, ножі, 

скребачки, серпи, різці, молотки та ін.), знайдених у різних місцях Західної 

України, та ін. 

За майже 200-літню історію існування Палеонтологічного музею 

Львівського Університету його музейні фонди і колекції значно 
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поповнилися. Щороку до музею надходять цікаві, унікальні й рідкісні 

експонати, які заслуговують на увагу не лише науковців як об’єкти 

досліджень, але й звичайних відвідувачів як факти свідчення життя. В 

останні роки Природничі музеї (у тому числі Палеонтологічні) набувають 

актуальності у міру ознайомлення різних верств населення з творіннями 

Природи, які на обмеженій території (у кількасот квадратних метрів) 

концентрують неймовірне різноманіття натуралій – природних об’єктів 

різного ступеня організації речовини. І з цієї позиції музеї можна 

розглядати як окрему категорію пам’яток природи у складі геологічної 

спадщини України [1] або навіть Всесвітньої спадщини.  

За всіма критеріями – тривалою історією становлення та розвитку, 

науковою концепцією, покладеною в основу функціонування музею, 

унікальністю, рідкісністю й цінністю музейних колекцій і фондів, науково-

дослідним доробком, значенням для суспільства і науки Палеонтологічний 

музей заслуговує на почесне місце в історико-культурній спадщині 

України. 
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У палеогенових відкладах карпатського регіону трапляються 

залізисті й манганові мінералізовані утворення. Вони часто трапляються у 

строкатоколірних горизонтах, які представлені чергуванням зеленкувато-

сірих дрібнозернистих турбідитів і вишнево-червоних геміпелагітів і 

пелагітів, репрезентованих породними асоціаціями аргілітів, алевролітів та 

дрібнозернистих пісковиків [3]. Середній хімічний склад безкарбонатної 

речовини у вишнево-червоних аргілітах дає підстави зазначити, що вони 

мають характеристики, які споріднюють їх із полігенними 

глибоководними глинами та/або металоносними осадами сучасних океанів 

[6]. У строкатоколірних горизонтах трапляються переривчасто-

ланцюжкові й лінзоподібні чорно-бурі утворення залізистої і манганової 

мінералізації (УЗММ) та має поширення сульфідна, зокрема мідна 

мінералізація [4]. 

Вивчення аутигенних мінералів (у тому числі УЗММ) морських 

відкладів започатковано в 1874 р. роботами під час експедиції науково-

дослідного судна «Челенджер» у контексті досліджень рельєфу 

глибоководних ділянок дна океану та його осадів. Результатами 

глибоководного буріння впродовж ХХ ст. виявлено існування похованих 

горизонтів конкрецій в інтервалі від крейдового до сучасного періодів. В 

УЗММ серед головних мінералів мангану рудного макрошару виділяють 

вернадит, залізистий вернадит, бузерит, бернасит, асболан-бузерит; серед 

породоутворюючих мінералів заліза – гематит, гідрогематит, гетит, 

гідрогетит. Крім оксигідрооксидів заліза і мангану, в складі УЗММ 

виявлено у значних кількостях Ni, Cu, Co, Mo, Pt,TR, U, Th та ін., які 

надають їм промислової цінності. 

Щодо походження марганцевих і залізомарганцевих руд, як і 

непромислової їхньої мінералізації, до цих пір не вироблено єдиної 

концепції, незважаючи на детальне вивчення та розробку багатьох 

родовищ. Достатньо добре вирішено наукові питання асоціації зруденіння 

і вмісних порід, стратиграфічного та літологічного положення, загальні 

особливості складу руд. Натомість принципові питання утворення такого 

зруденіння лишились актуальними, зокрема, у разі його виявлення в 

нетипових ситуаціях. До середини ХХ ст. домінували погляди про хімічне 
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осадження сполук цих металів із морської води, хоч окремі науковці 

(наприклад, В.І Вернадський) вказували на вагому роль мікроорганізмів. 

Згодом погляди дослідників переорієнтувалися на діагенетичний механізм 

формування залізо-манганових стяжінь, зважаючи на те, що такі процеси 

здатні надавати агрегатам зональної будови. Однак це не вирішило 

питання про величезні обсяги металів та їхні джерела. Тому в останні 

кілька десятиліть більшість дослідників дотримується вулканогенно-

осадового механізму формування залізо-манганової мінералізації, який 

пов’язував такого типу зруденіння з вулканогенними товщами або ж 

передбачав можливість його виникнення на значно віддалених від центрів 

вулканічних вивержень зон океану. Не відкидають науковці також того, 

що частково надходження металів може відбуватись і у процесі 

гальміролізу. Зокрема, Є.Л. Школьник [8] розвиває уявлення про 

надходження мінеральної речовини висхідними флюїдами, що 

розглядаються як продукти гальміролітичного розкладання вулканітів 

океанічної та субокеанічної кори басейну седиментації і можуть 

перебувати значно нижче рудних накопичень. Досягнення мікробіології в 

поєднанні з новими методами вивчення  мінеральної речовини (зокрема 

скануюча електронна мікроскопія) дають дослідникам підстави останнім 

часом стверджувати про вагому роль у процесі осадження металів 

органічного субстанції. Зазначена вище проблематика у вирішенні 

генезису залізо-манганової мінералізації потребує урахування низки 

аспектів будови і складу під час вивчення подібних за складом утворень, 

що в міру можливостей було враховано авторами цього дослідження. 

Польові дослідження, проведені в кар’єрі на правому борту потоку 

Гребеновець (права притока р. Опір, басейн р. Стрий), в межах скиби 

Парашки Скибового покриву Зовнішніх Карпат, дали змогу зібрати у 

природних відслоненнях авторську колекцію взірців з утвореннями 

залізистої та манганової мінералізації, які приурочені до пачки 

строкатоколірних порід. Вивчено також хімічний і мінеральний склад 

вмісних строкатоколірних аргілітів над’ямненського горизонту. 

Седиментологічний аналіз речовинних і структурно-текстурних 

особливостей розрізу відкладів палеогену виконано у відповідності з 

методиками, які викладені у низці праць [3]. На основі цього 

безпосередньо у відслоненні діагностовано літодинамічні типи відкладів 

(Мурдмаа, 1987). Виконано пошаровий опис порід на межі ямненських 

пісковиків і строкатоколірних утворень над’ямненського горизонту. У 

лабораторних умовах породи вивчали методами петрографічної та 

мінералогічної діагностики. Мінералогічний склад порід діагностували за 

допомогою рентгенівського аналізу. Проаналізовано дифрактограми, на 

яких відображено характерні базальні відбиття мінералів. Мінеральний 

склад аргілітів визначали за програмою Match. Хімічний склад порід 
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з’ясовували за методикою В. Авідона і переобчислювали за методиками  

О. Предовського та Я. Юдовича [3]. 

Стратиграфічний розріз скиби Парашки представлений відкладами 

стрийської (сенон – нижній палеоцен), ямненської (середній – верхній 

палеоцен), манявської (нижній еоцен), вигодської (нижній – середній 

еоцен), бистрицької (середній – верхній еоцен) світ та менілітовою серією 

олігоцен-міоценову. Границя ямненської і манявської світ репрезентована 

над’ямненським строкатоколірним горизонтом. Строкатоколірність 

(строкатобарвність) горизонту виражена ритмічно-циклічним чергуванням 

сіро-зелених і вишнево-червоних аргілітів, алевролітів і дрібнозернистих 

пісковиків. Дрібнозернисті зелені пісковики, алевропісковики, алевроліти 

утворюють прошарки потужністю від перших сантиметрів до 5–15 см. У 

них детальне вивчення структурно-текстурних особливостей, за нашими 

даними та висновками попередників, дає змогу виявити елементи цикліту 

(секвенції) А. Боума Тcd та Тcde. Їхні контакти з аргілітами не завжди 

чіткі. Іноді верхня частина прошарку зеленого алевроліту переходить у 

сіро-зелений аргіліт, що залягає вище через мікроперешарування 

грубішого і дрібнішого теригенного матеріалу. Під час мікроскопічної 

діагностики в сіро-зелених пісковиках і алевролітах строкатоколірного 

горизонту зафіксовано елементи градаційної текстури. Вона добре 

визначена завдяки середній і помірній сортованості й обкатаності зерен 

каркаса алевропсамітових порід. Вишнево-червоні та сіро-зелені аргіліти 

формують прошарки потужністю від перших сантиметрів до 1–15 см. Іноді 

фіксують порівняно потужні шари (до 100–250 см) вишнево-червоних 

аргілітів. Трапляються пачки, де вишнево-червоні аргіліти мають тонкі 

прошарки (2,0–5,0 см) сіро-зелених аргілітів. Для вишнево-червоних і сіро-

зелених аргілітів типові паралельно-шаруваті, неясно-горизонтальні або 

гомогенні масивні текстури. Літологічний і седиментологічний аналізи 

дали змогу визначити літодинамічні типи аргілітів. Сіро-зелені аргіліти є 

турбідитними геміпелагітами і дистальними турбідитами. Вишнево-

червоні аргіліти, ймовірно, треба порівнювати з аналогами сучасних 

пелагічних глибоководних глин, які є фоновими відкладами.  

Проведені нами речовинні дослідження дали змогу отримати вагомі 

результати щодо параметрів сіро-зелених і вишнево-червоних аргілітів. У 

районі потоку Гребеновець сіро-зелені аргіліти в над’ямненському 

строкатоколірному горизонті мають такий мінеральний склад, 

розрахований на підставі рентгенівського аналізу за методом В. Авидона 

(1976), у %: хлорит – (10), монтморілоніт – (14), іліт – (22), альбіт – (22), 

кварц – (40). Мінеральний склад вишнево-червоних аргілітів репрезенту-

ють мінерали, у %:  гетит – (11), кварц – (17), альбіт – (20), хлорит – (24), 

гідрослюда – (іліт? 28) . 

Сіро-зелені і вишнево-червоні аргіліти горизонту відрізняються 

валовим вмістом заліза і співвідношенням закисного й окисного заліза. У 
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вишнево-червоних аргілітах порівняно з сіро-зеленими явно переважає 

Fe2O3. Геохімічні  дослідження аргілітів Скибової зони засвідчили, що 

червоні й зелені аргіліти диференціюються за вмістом Сорг і Fe вал 

(Пилипчук, 1972).  У вишнево-червоних аргілітах низький вміст Сорг (0,03–

0,05 %) і порівняно високий вміст Feвал (6,08–6,37 %). У сіро-зелених 

аргілітах – вищий вміст Сорг (0,17 %) і нижчий вміст Feвал (3,13–4,06 %).  

Для з’ясування деяких генетичних особливостей аргілітів району 

досліджень використано петрохімічні коефіцієнти О. Предовського (1970) 

та модулі Я. Юдовича (2000). Петрохімічні коефіцієнти О. Предовського 

нанесені на діаграму FAK. Головні параметри в разі перерахунків 

враховують фемічність (F = (MgO + FeO + Fe2O3) / SiO2), окрему 

глиноземистість (A = Al2O3 – (CaO′ + K2O + Na2O), де CaO′ = CaO – CO2) і 

калійність (K = K2O – Na2O) аргілітів над’ямненського строкатоколірного 

горизонту. За петрохімічними коефіцієнтами О. Предовського, які 

обумовлюють потрапляння фігуративних точок складів порід 

над’ямненського горизонту у межі полів порід різних генетичних груп 

з’ясовано, що вишнево-червоні та сіро-зелені аргіліти являють собою 

продукти глибокого звітрювання переважно основних порід 

(андезибазальтів) [3].  

У ході аналізу петрохімічних характеристих аргілітів 

над’ямненського горизонту привертають увагу варіації фемічного модуля 

ФМ та модуля нормованої лужності (НКМ) за Я. Юдовичем. Фемічний 

модуль (ФМ = (Fe2О3 + FeO + MnO + MgO) / SіO2) для вишнево-червоних 

аргілітів над’ямненського горизонту становить 0,42, для сіро-зелених 

аргілітів 0,29. Наведені значення ФМ є більшими від 0,10, що свідчить про 

значну домішку вулканогенного матеріалу у породах, що аналізуються. 

Значення модуля нормованої лужності (HKM = (Na2O + К2 0)/А1203) для 

вишнево-червоних аргілітів над’ямненського горизонту є 0,34, для сіро-

зелених аргілітів – 0,27. Вони корелюються із висновком щодо фемічного 

модуля. Відмінності в абсолютних значеннях НКМ підкреслюють вплив 

швидкості седиментації на вміст вулканогенного (пірокластичного) складу 

в аргілітах горизонту. За мінімальних швидкостей седиментації у 

глибоководному басейні вулканогенний матеріал майже не розбавляється 

теригенною або іншою за складом речовиною, в той же час за більших 

швидкостей осадонагромадження спостерігається неминуче його 

змішування з іншими типами осадів і, як результат, закамуфлювання 

магматогенної складової. Відповідно до цього у зелених аргілітах, які є 

турбідитами або турбідитними геміпелагітами, НКМ – нижчий, тоді як і у 

фонових вишнево-червоних пелагітах над’ямненського горизонту 

значення модуля нормованої лужності зростає. Графічно наявність 

вулканогенного матеріалу в аргілітах над’ямненського горизонту показує 

модульна діаграма НКМ–ФМ для систематики глинистих порід. На ній 

фігуративні точки аргілітів над’ямненського горизонту потрапляють у 
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поля псевдосіалітів (туфоїдів і граувак, які пов’язані з руйнуванням 

толеїтових базальтів) і псевдосиферлітів (залізо-магнезіальних базитів).  

Виконаний нами та іншими дослідниками мінеральний аналіз 

уламкової фракції аргілітів над’ямненського горизонту свідчить про те, що 

вони містять значну кількість хлориту й альбіту. Такий склад уламків не 

характерний для осадових порід (Юдович, 2000, 2009). Відчутний вміст 

названих мінералів можна розглядати як індикатор формування аргілітів 

на субстраті, який складався з вулканогенних порід. Вірогідніше, цей 

субстрат був представлений вулканогенними (базальтовими) породами 

(cуб)океанічної літосфери. Склад аутигенного хлориту в усіх літотипах 

проаналізованих аргілітів відповідає мінералу з формулою 

(Mg4,5Fe0,5AlVI1)AlIV0,84Si3,16O10. Температура утворення цього 

хлориту визначена нами за хлоритовим термометром і становить 175– 

205 C (Котельников, 2012). 

На межі дрібно-середньошаруватих турбідитів і геміпелагітів 

над’ямненського горизонту і грубо- та середньошаруватих турбідитів 

ямненської світи спостерігається рудний пласт потужністю 0,20–0,35 м. 

Утворення пласта складаються з морфологічних типів залізної та 

манганової мінералізації. Серед морфологічних типів є секреційні, 

конкреційні, брекчійоподібні (рудок ласти), рудні класти, натічні 

утворення, землисті сажисті й вохристі маси, псевдоморфози по 

трубчастих організмах (вестіментифери класу погонофори) [5]. 

Мінеральний склад морфотипів характеризується такими мінералами: 

гетит, гідрогетит, піролюзит, псиломелан, тодорокіт (бернесит), вернардит.  

Нами вивчено геохімічні параметри утворень залізно-манганової 

мінералізації та вмісних порід. Отримані результати дають змогу 

стверджувати, що в них спостерігається підвищенний вміст оксидів Fe та 

Mn і рудних елементів (Co, Ni, Zn, Cu). Концентрації мангану в зелених, 

червоних аргілітах і залізоманганових утвореннях над’ямненського 

строкатоколірного горизонту варіюють у межах 0,12 до 12 %, заліза – від 

1,4 до 11,5 %. У досліджених штуфних пробах сума рудних елементів (Cu, 

Ni, Zn) змінюється від 0,022 до 1,2 %.  Відношення Fe/Mn коливається від 

0,2 до 40,0. Коефіцієнт  Mn/Fe має дисперсію від 0,20 до 3,16. Трикутна 

діаграма Fe–Mn–20Ч(Ni+Co+Cu) [9] дає змогу проаналізувати головні 

рудні елементи червоних та зелених аргілітів і залізовмісних утворень. 

Червоні аргіліти, які характеризуються помірним вмістом суми 

кольорових металів (Cu+Co+Ni)=0,048–0,16 та відношення Mn/Fe=0,714–

1,4, потрапляють у поле (IV) гідрогенних утворень Серединно-

Атлантичного хребта й у поле (ІІ) гідротермально-гідрогенних Fe-Mn 

утворень, зокрема, кірок [1]. Поле ІІ включає фігуративні точки 

неоднорідних за складом Fe-Mn утворення Серединно-Атлантичного 

хребта. Частина з них близька до гідрогенних утворень, характеризується 

варіаціями вмісту Fe та Mn, іноді за переваги Fe, та низькими значеннями 
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концентрацій Ni та Co. Ці утворення, ймовірно, полігенні й належать до 

гідротермально-гідрогенного типу з різним вмістом ендогенного 

матеріалу. Зелені аргіліти локалізуються у полі (І) гідрогенних Fe-Mn 

утворень Тихого океану та поблизу полів ІІ і IV. 

УЗММ мають широкий спектр концентрацій головних рудних 

елементів, який відбивається на розміщенні фігуративних точок у полях 

різних генетичних груп. Серед досліджених УЗММ один рій фігуративних 

точок просторово тяжіє до полів ІІІ (гідротермальні Fe-Mn утворення 

Західно-Тихоокеанської перехідної зони) та IV (гідротермальні кірки 

Серединно-Атлантичного хребта).  Тут локалізуються УЗММ, у яких 

відмічається збагачення манганом (Mn/Fe=2,3–3,1) або близький вміст 

заліза і мангану (Mn/Fe~1,0), за суми кольорових металів 0,115–1,2 %. 

Мінливість хімічного складу утворень можна пояснити різною 

віддаленістю від місць надходження гідротерм і різною їх температурою. 

Другий рій точок УЗММ, розташований близько поля V (осади Червоного 

моря) у полі ІІ (гідротермально-гідрогенних Fe-Mn утворень), відповідає 

залізистим утворенням (Mn/Fe=0,380–0,466), за суми металів 

(Cu+Ni+Co)=0,44–0,89 %. Одна фігуративна точка з даними УЗММ 

потрапляє у поле І (гідрогенних Fe-Mn утворень Тихого океану), інша 

точка – розташовується поблизу. 

Завершуючи аналіз розподілу концентрацій головних і рудних 

елементів УЗММ над’ямненського горизонту зауважимо, що вміст заліза 

та мангану характеризується кількісними відмінностями. Відмічено як 

селективне нагромадження мангану по відношенню до заліза, так і 

вибіркова акумуляція заліза по відношенню до мангану. В цілому, слід 

зазначити про перемінні співвідношення концентрацій мангану і заліза, що 

є типоморфною ознакою УЗММ у межах гідротермальних полів (Страхов 

и др., 1968; Baker et al., 1987). Хімічний склад УЗММ для різних регіонів 

Світового океану відмінний. У середньому для залізоманганових 

конкрецій вміст елементів такий: мангану –20,73 %, заліза –10,75 %, 

нікелю – 0,78 %, міді –  0,58 % , кобальту – 0, 24 % [8]. 

За нашими даними, вмісні аргіліти та УЗММ над’ямненського 

горизонту характеризуються такими середніми концентраціями елементів: 

нікелю – 0,24 %, міді – 0,32 %, кобальту – 0,06 %. 

Аналіз речовинних особливостей дає змогу сформувати механізм 

генезису УЗММ. У ранньому еоцені, в іпрський (манявський) час, як і 

загалом у палеоцені-еоцені, в Скибовій ділянці Зовнішньокарпатського 

залишкового флішового басейну океану Тетіс у результаті його 

поглиблення виникли умови, які характеризувалися надходженням 

гідротермальних розсолів і екзгаляцій, імовірно, магматичної природи. 

Утворення ЗММ над’ямненського горизонту могли формуватися за 

моделлю Е. Bonatti [9] яка деталізована А.П. Лисициним зі співавторами 

[6]. З деякими змінами її можна використати для інтерпретації зруденіння 
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на ділянці Опір Скибового покриву. Наявність у корі басейну седиментації 

тіл базальтоїдів і активні тектонічні рухи могли сприяти активній 

гідротермальні діяльності. Гідротермальний флюїд формувався завдяки 

морській воді, яка проникала по численних тріщинах у нижчезалягаючі 

породи і розігрівалася до 300–400 є С. Відомо, що в результаті взаємодії 

морська вода – базальт за температури 200–300 
о 

С і тиску 300–500 бар 

створювались умови щодо становлення флюїду, який  характеризується  

рН < 3 (Михайлик, 2009). Флюїд сприяє значному вилуговуванню 

елементів із вмісних і підстеляючих порід. При виході на поверхню дна 

акваторії у придонну воду гідротермальний флюїд опиняється у відмінних 

від свого середовища умовах. Починається випадіння мінеральних фаз 

(Михайлик, 2009). УЗММ відкладаються останніми в мінеральній 

диференціації флюїда і в такий спосіб оконтурюють пригирлову частину 

гідротерм. У зв’язку з цим УЗММ розглядають як індикатори імовірного 

глибоководного сульфідоутворення у місцях розвантаження гідротерм. 

УЗММ у палеоцен-еоценовий час утворювалися на Скибовій ділянці 

Зовнішньокарпатського залишкового флішового басейну океану Тетіс, 

який зазнав поглиблення, диференціації численними розривами, по яких 

надходили гідротермальні флюїди. Наявність в УЗММ тодорокіту 

(бернеситу), піролюзиту, псиломелану вважається ознакою ендогенного 

(гідротермального) генезису мінеральної речовини, тоді як вернардит і 

бузерит є мінералами гідрогенних процесів. Риси гідротермальності 

УЗММ проявляються в особливостях їхнього геохімічного складу, до них 

належать варіації вмісту заліза та мангану, суттєві вмісти кольорових 

елементів асоціації мафічних елементів. Ці й інші ознаки свідчать про 

низькі температури гідротермального фронту, який, очевидно, перебував 

на стадії затухання. Концентрація фігуративних точок вмісту головних 

компонентів рудних мінералів УЗММ на трикутній діаграмі Fe–Mn–

20Ч(Cu+Ni+Co) для УЗММ над’ямненського горизонту вказує як на їхню 

гідротермальну, так і на гідротермально-гідрогенну генетичну природу.  

У ході геологічної еволюції Землі від архею до сучасності 

виділяють два максимуми формування манганових руд; один у межах 

раннього – середнього протерозою, другий – в кайнозої (з урахуванням 

постсередньоюрсього океану). У проміжок між максимумами утворення 

мангану проявлялося слабко або помірно, що підкреслює неможливість за 

рахунок гідрогенних джерел (виносу з континенту) сформувати в кайнозої 

великий мангановий максимум. Серед гідротермальних утворень океанів і 

їхніх аналогів на континенті практичний інтерес мають глибоководні 

сульфіди (Cu 5-28 %; Zn 4-32 %; Au 2-10 г/т; Ag 60-110 г/т) та рудоносні 

мули [2]. Наші дослідження з вивчення особливостей УЗММ у 

палеогенових відкладах над’ямненського горизонту дають змогу 

порівнювати їх зі сучасними та новітніми утвореннями пелагічної 
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седиментації океанів і сприятимуть розширенню меж господарського 

потенціалу карпатського регіону. 
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Вступ. Дніпровсько-Донецька западина (ДДЗ) є основним 

нафтогазоносним регіоном України і однією із значних 

нафтогазовидобувних провінцій Європи. ДДЗ характеризується високим 

рівнем вивченості, сейсморозвідувальними роботами і пошуково-

розвідувальним бурінням. Однак частка запасів категорій (А+В+С1) у 

сумарних нерозвіданих ресурсах поки що не перевищує 40,3 % [2]. Цей 

факт свідчить про великі можливості відкриття значних скупчень 

вуглеводнів (ВВ), особливо у кам’яновугільних відкладах, частка яких 

становить 56,8 % ресурсів [4]. 

Найбільш перспективною, на думку авторів, є центральна частина 

ДДЗ, де вже відкрито низку значних за запасами нафтогазоконденсатних 

родовищ, які активно розробляються, тому виробленість їхніх запасів 

становить 50 % і більше, а деякі поклади повною мірою виснажені [1]. 

Безумовно, в надрах приховано ще багато вуглеводнів, і їх необхідно 

відшукати для збільшення ресурсної бази України. Необхідно вивчати не 

лише структурно-тектонічні умови знаходження скупчень ВВ, але й їхні 

фізико-хімічні властивості, бо геохімічні перетворення ВВ тісно пов’язані 

з геологічними умовами середовища, в яких вони утворились і 

зберігаються. Можливо, є зворотний зв’язок, тобто вплив фізико-хімічних 

властивостей ВВ на структурно-тектонічні умови формування й існування 

їхніх скупчень. Остання теза потребує невідкладного вивчення.  

Мета роботи – зональна кореляція візейських нафтогазоносних 

відкладів у межах центральної частини ДДЗ, включаючи їхні геолого-

тектонічні особливості будови та фізико-хімічні властивості нафти і газу. 

Це дасть змогу встановити тренди і зв’язки між фізико-хімічними 

властивостями ВВ та структурно-тектонічними особливостями окремих 

родовищ чи скупчень. Вирішення цих питань важливе як для вивчення й 

узагальнення нових даних за природою нафтогазоносності ДДЗ, так і для 

з’ясування генезису ВВ. 

Теоретично-методична частина. Візейський ярус, розрізи якого 

максимально повно представлені в центральній частині западини, за 

сукупністю палеонтологічних і стратиграфічних критеріїв розчленовується 
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на два самостійних комплекси. Породи нижньовізейського під'ярусу 

виражені морськими теригенно-карбонатними відкладами потужністю 

100-300 м, в яких наявні різноманітні органогенні споруди і депресійні 

літофації. Верхньовізейській під’ярус потужністю 800-1000 м і більше 

представлений у верхній частини розрізу поліфаціальною паралічною 

товщею, де перемежовуються морські й алювіально-дельтові глинисті та 

алевропіщані породи з прошарками вапняків і вугілля. У найбільш 

зануреній частині западини розріз змінюється за рахунок алевроглинистих 

відкладів флішоїдного типу. Уздовж північного борту паралічні утворення 

поступово заміщуються літорально-шельфовими карбонатами [1, 3]. 

Район досліджень обмежений двома регіональними сейсмічними 

профілями, виконаними методом загальної глибинної точки (МЗГТ): 

Березняки – Недригайлів і Колайдинці – Хмелів, які перетинають западину 

упоперек її простягання. З півночі та з півдня район оточений крупними 

рифтоутворюючими розломами Барановицько-Астраханським і 

Прип’ятсько-Маницьким, відповідно [2]. 

На цій площі поширені різноманітні за запасами родовищ, десять 

яких ми розглядаємо: Південно-Панасівське нафтогазоконденсатне  

(НГК) – невелике за запасами (2022 тис. т нафти, 5033 млн м
3
 газу та 1062 

тис. т конденсату, а всього 8117 тис. т умовного палива (у. п.) – тут і далі 

вказано початкові видобувні запаси категорій А+В+С1 згідно з [1] та 

іншими джерелами); Анастасівське НГК – середнє (16 305 тис. т нафти, 

6666 млн м
3
 газу й 1236 тис. т конденсату; всього 24 207 тис. т у. п.); 

Перекопівське НГК – середнє (6461 тис. т нафти, 6090 млн м
3
 газу й та 727 

тис. т конденсату; всього 13 278 тис. т у. п.); Кампанське НГК – дрібне  

(81 тис. т нафти, 573 млн м
3
 газу і 156 тис. т конденсату; всього 810 тис. т 

у. п.); Василівське НГК – невелике (8. тис т нафти, 3359 млн м
3
 газу і 538 

тис. т конденсату, а всього 3905 тис. т у. п.; Андріяшівське газоконден-

сатне (ГК) – велике (27 781 млн м
3
 газу та 5527 тис. т конденсату; всього 

33 308 тис. т у. п.); Червонозаводське ГК – середнє (22 714 млн м
3
 газу і 

2491 тис. т конденсату; всього 25 205 тис. т у. п.); Рудівське ГК – велике 

(36 154 млн м
3
 газу і 3091 тис. т конденсату; всього 39 245 тис. т у.п.); 

Скоробагатьківське НГК – середнє за запасами (100 тис. т нафти,  

11 380 млн м
3
 газу і 838 тис. т конденсату, всього 12 338 тис. т у. п.); 

Яблунівське НГК – крупне (2836 тис. т нафти, 105 355 млн м
3
 газу і 9460 

тис. т конденсату, всього 117 651 тис т у. п.). Значення запасів відпові-

дають [1]. Слід зазначити, що в межах Скоробагатьківського родовища 

постійно виконуються пошуково-розвідувальні роботи, тому кількість 

його балансових запасів може значно збільшуватися. 

Згідно зі схемою тектонічного районування ДДЗ [1], Південно-

Панасівське родовище розташоване в межах північної прибортової зони 

(Бобрицька мульда), інші родовища – в межах приосьової зони. Більш 

детальне тектонічне розташування родовищ таке: Перекопівське й 
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Анастасівське родовища – на Артюхівсько-Анастасівському валу, Кам-

панське, Андріяшівське і Василівське – на західній перикліналі Глинсько-

Розбішівського валу, Рудівське, Червонозаводське й Скоробагатьківське – 

у сідловині між Срібнянською та Жданівською депресіями і, нарешті, 

Яблунівське – у центрі Срібнянської депресії.  

Зa схемою нафтогазогеологічного районування ДДЗ [1] Південно-

Панасівське, Перекопівське і Анастасівське родовища розташовані в 

межах Талаївсько-Рибальського нафтогазоносного району, інші – 

Глинсько-Солохівського газонафтоносного району. Обидва райони є 

високоперспективними за попередньо оціненими запасами ВВ, відповідно 

більше 50 і від 30 до 50 тис т умовного палива на 1 км
2
. 

За схемою тектонічного районування ДДЗ В.К. Гавриша [4] 

спостерігаються незначні відмінності: згідно з поздовжним районуванням. 

Південно-Панасівське родовище розташоване у межах північної 

прибортової зони, Перекопівське, Кампанське та Василівське родовища – у 

межах північної приосьової зони, Яблунівське родовище – у межах 

південної приосьової зони, інші родовища – в осьовій зоні западини. 

Таким чином, за геохімічними даними перелічених родовищ (що 

складають ланцюг) можна простежити властивості покладів ВВ упоперек 

ДДЗ. У межах південних приосьової та прибортової зон району досліджень 

промислові скупчення нафти і газу не виявлено, що впливає на 

вичерпність загальних результатів. Усі родовища містяться у Лохвицькій 

поперечній депресії [1, 3]. 

Результати дослідження. Кореляція нафтогазоносних покладів 

полягає у порівняльному аналізі структурно-тектонічних особливостей і 

фізико-хімічних властивостей вуглеводневих флюїдів [5, 6]. 

За результатами дослідження визначають дві групи родовищ, які 

обумовлені тектонічним фактором. Перша група – Яблунівське, Скоро-

багатівське, Рудівське, Червонозаводське і Андріяшівське родовища – 

належить до південної приосьової та осьової зон, друга – Василівське, 

Кампанське, Перекопівське, Анастасівське та Південно-Панасівське 

родовища – до північної приосьової та північної прибортової зон. 

Кількість покладів ВВ у кожному родовищі практично стабільна: 6-8 у 

першій групі та 5-7 – у другій, що свідчить про багатопластовість 

родовищ. Спостерігається збільшення частки нафтових скупчень у межах 

північної прибортової і у приосьових зонах, газових скупчень – у 

приосьовій й осьовій зонах, при цьому відзначається зростання інтервалу 

газоносності у бік осьової зони (1067 м – Рудівське родовище). Рудівське, 

Червонозаводське і Анастасівське газоконденсатні родовища (осьова зона) 

характеризуються відсутністю нафтових скупчень. Глибини залягання 

покладів також зростають від бортів до приосьових зон (від 3055 м на 

Південно-Панасівському родовищі до 5683 м на Рудівському родовищі). 
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Співвідношення «Газ : конденсат : нафта» мають широкий інтервал 

змін: газу – від 27,5 % (Анастасівське родовище) до 92,2 % (Скоро-

багатівське родовище); конденсату – від 5,1 % (Анастасівське родовище) 

до 19,3 % (Кампанське родовище); нафти – від нульових значень (на трьох 

родовищах, згаданих вище) і 0,2 % (Василівське родовище) до 67,4 % 

(Анастасівське родовище). Вміст газу в нафті («газовий фактор») 

коливається у широкому інтервалі: від 12,5 г/м
3
 (Яблунівське родовище) 

до 688,1 г/м
3
 (Перекопівське родовище). Високі значення газового фактора 

характерні для т. зв. «систем перехідного стану» – це вуглеводневі флюїди, 

яким притаманна значна кількість розчиненого газу в рідкій фазі (від 345 

до 1000 м
3
 в 1 м

3
), великий вміст стабільного конденсату в газі (більше  

800 г/м
3
). Яскравим зразком є Південно-Панасівське родовище. 

Пластова температура родовищ у межах південної прибортової зони 

значно вище від північної прибортової зони (у Яблунівському родовищі до 

400 К, у Південно-Панасівському родовищі – 364 К). Інтервал значень 

пластової температури уздовж профілю родовищ змінюється незначно: 

спочатку він зростає від 365-400 К (Яблунівське родовище) до 391-419 К 

(Руденьківське родовище), зменшуючись для Василівського родовища, а 

надалі зростаючи – Кампанське (399-405 К) та Перекопівське родовища 

(414-417 К) і різко зменшується до 259-270 К (Південно Панасівське 

родовище). 

Малі значення пластового тиску (на невеликих глибинах) зростають 

у північному напрямку від 36,3 МПа (Яблунівське родовище) до 52,4 МПа 

(Перекопівське родовище), а потім різко знижуються до 27,8 МПа 

(Південно-Панасівське родовище). Високі значення пластового тиску від 

38,5 МПа (Скоробагатьківське родовище) зростають до аномального 

значення – 82,8 МПа (Рудівське родовище). Аномально високі пластові 

тиски (АВПТ) виникають у результаті складної взаємодії геохімічних, 

петрофізичних і геотектонічних процесів перетворення осадових відкладів 

на глибинах понад 4-5 км. Проявами АВПТ, як правило, є вуглеводневі 

гази та за умов потужного осадконакопичення – слабко мінералізовані 

гідрокарбонатно-натрієві води [1, 3]. Аномальне значення (Рудівське 

родовище) пластового тиску неухильно зменшується у північному 

напрямку до 32,1 МПа (Південно-Панасівське родовище). 

Нижні значення потенційного вмісту стабільного конденсату для 

південної та центральної груп родовищ невеликі: до 81 г/м
3
, і характери-

зуються поступовим зростанням у північному напрямку до 360 г/м
3
 

(Анастасівське родовище). Верхні значення цього показника також 

зростають у тому ж напрямку, але дуже нерівномірно: мінімальні значен-

ня – від 180 до 570 г/м
3
 (відповідно, Яблунівське і Перекопівське 

родовища), максимальні – від 632 до 1285 г/м
3
 (відповідно, 

Скоробагатьківське й Анастасівське родовища). 
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Відносна густина газу змінюється незначно, тобто в межах від 0,684 

(Перекопівське родовище) до 1,001 кг/м
3
 (Скоробагатьківське родовище), 

0,968 кг/м
3 

(Кампанське родовище). Інтервал значень у межах родовищ 

також не дуже великий і змінюється незначно: від 0,684 – 0,697 кг/м
3
 

(Перекопівське родовище) до 0,787– ,001 кг/м
3
 (Скоробагатьківське 

родовище). 

«Сухість газів» є важливою характеристикою і розраховується як 

відношення вмісту метану до суми останніх ВВ. «Сухість газів» звичайно 

зростає з глибиною в межах усіх родовищ: від 3,15 (Червонозаводське) до 

16,05 (Кампанське) і більше. Аномальні значення спостерігаються для 

Рудівського родовища – 35,64 та Анастасівського родовища – 33,96. Зміна 

вуглеводневого складу і прояви «сухого» метанового газу обумовлені 

літологічним складом розрізу, впливом глибинних джерел тепла і газів, 

ступенем катагенезу та метаморфізму похованої органічної речовини. 

Висновки. Перспективи Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної 

області далеко не вичерпані, про що свідчать багатий досвід 80-річних 

геолого-розвідувальних робіт і нові дані про геотектонічні умови 

нафтогазоносності. Високі потенціальні можливості пов’язані з великим 

обсягом осадового чохла, з широким різноманіттям речовинного складу й 

літолого-фізичних властивостей порід-колекторів і порід-флюїдоупорів. 

Найбільш перспективні потужні товщі відкладів приосьових і осьової зон, 

які сягають 12-15 км товщини, а з включенням осадків «рифейського 

грабену» – до 25 км. Дуже перспективні карбонатні відклади різноманіт-

них генетичних типів. 

Потрібне продовження науково-дослідних і геолого-розвідувальних 

робіт у регіоні, що в перспективі забезпечить Україну вітчизняною 

паливно-енергетичною і хімічною сировиною.  
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Неогенові відклади Волино-Подільської плити представлені 

середнім та верхнім міоценом і складені різнофаціальними морськими, 

лагунними й частково континентальними осадками. У східній частині 

даного регіону міоценові відклади межують з відслоненнями кристалічних 

порід Українського щита, в західній − заповнюють Передкарпатський 

прогин, де представлені переважно глибоководними глинистими і піщано-

глинистими осадками, на крайньому заході межують з насувом Карпат. У 

напрямку з півдня на північ міоценові відклади заходять у північну 

частину Волині, де їхня межа часто є не чіткою через відсутність відкладів 

зруйнованих подальшою ерозією або вони збереглися окремими 

острівцями. 

Розріз неогенової системи на південно-західній частині Волино-

Поділля представлений головно міоценом. Це різнофаціальні морські, 

лагунні й рідше континентальні утворення отнангінського, карпатського, 

баденського та сарматського ярусів. У межах Середнього Подністров’я 

їхня товщина сягає 80 м, збільшуючись до Передкарпатського прогину. 

Західніше Серету де-не-де трапляються піски та пісковики отнанг-

карпатського часу, а також вапняки і мергелі з численними рештками 

прісноводних пелеципод (бережанські верстви). На решті території неоген 

представлений баденським ярусом з товщинами розрізів до 56 м. У низах – 

це фаціально мінливі піскуваті та вапняковисті утворення з численними 

рештками безхребетних організмів. Найхарактерніші відклади 

пізньобаденського віку – літотамнієві вапняки, які часто виступають 

рифоутворювачами (Товтрове пасмо). Рифи тут складені багряними 

водоростями, моховатками, коралами, серед яких досить добре почувалися 

молюски, голкошкірі та різноманітні серпуліди. Літотамнієві вапняки до 

сходу заміщені прибережними фаціями, уверх по розрізу – зеленкуватими 

пісками з ервіліями.  

Основною метою роботи є детальне монографічне вивчення 

двостулкових молюсків з міоценових відкладів Волино-Подільської плити. 
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Дослідження  проводили за допомогою морфолого-порівняльного 

методу. В основному увагу звертали на форму, розміри, характер 

опуклості стулок, внутрішню поверхню, форму маківки, зовнішню 

поверхню, замкову площину. Збереженість матеріалу різна. Характер 

розподілу двостулкових молюсків різний, трапляються як поодинко 

черепашки, так і групи цих черепашок.   

Матеріалом для досліджень були: Ostrea digitalina Dubois, Ervillia 

pusilla Philippi, Panopea menardi Deshayes, Chione Clausinella cincta, Pitar 

Paradione italic, Pecten besseri, Chlamys scissa, Corbula gibba Olivi, Chlamys 

latissima, Ostrea digitalina Dubois, Chlamys elegans Andrzejowski ,Lithophaga 

lithophaga, Isocardia cor, Glycymeris pilosus та ін. 

Переважна більшість цих двостулкових молюсків представлена 

відбитками і ядрами. Збереженість матеріалу також різна: є цілі черепашки 

та часткова збереженість. 

Середній підвідділ міоцену Волино-Поділля представлений 

отнангінським, карпатським і баденським ярусами, відклади яких 

розчленовують на дрібніші, тобто регіональні й місцеві стратиграфічні 

підрозділи – горизонти, світи, шари. В околицях Львова неогенові 

відклади лежать на еродованій поверхні верхньої крейди, що виступає тут 

мергелями маастрихту. Зведений розріз неогену знизу догори становить 

такі утворення: 1 – мергелі маастрихту, 2 – чергування різнозернистих 

кварцових пісків, пісковиків і піскуватих глин із включеннями 

літотамнієвих жовен та рослинних решток. Аналоги нагорнянських верств; 

3 – пісковики баранівських верств; 4 – кварцово-глауконітові 

скісношаруваті піски і пісковики зі скременілою деревиною (а), 

прошарками бентоніту (б) миколаївської верстви; 5 – літотамнієві вапняки 

нараївських верств; 6 – піски, пісковики – росточинські (лисиницькі) 

верстви, 7 – вапняки, піскуваті вапняки, кривчинські верстви; 8 – 

різнофаціальна товща: а – кварцово-глауконітові піски і пісковики 

кайзервальдських верств, б – кварцові піски підгірських верств, в – 

прошарки карбонатних глин з Chlamys elini, г – ратинські вапняки, д – 

лінзи та гнізда гіпсу, е – глини з Chicides cerms, Belemnita suhuiara та інші. 

(Кортумова гора, Клепарівське підняття); 9 – літотамнієві вапняки – 

тернопільські верстви; 10 – перевідкладені піски і пісковики з обкатаними 

черепашками середньоміоценових молюсків (Кортумова гора) [2]. 

Нагорнянські верстви представлені кварцово-глауконітовими ясно-

сірими з зеленкуватим відтінком пісками і пісковиками. Вони містять 

прошарки піскуватих вапняків і включення  чорних крем’яних гальок. Ці 

відклади поширені в долинах рік Стрипи, Золотої Липи, Ворониці. Назва 

походить від с. Нагоряни  (Монастирський р-н Тернопільської області). 

Схарактеризовані верстви бентоносними форамініферами Florilus 

boneanus (Orb.) i Ammonis beccaru (L.), Quinquelooulina aff., Triloculine 

gibba Ord., Discorbis of. Obtusum., Discorbis sp., Cibicides bogdanovi Serova., 
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Globorataria sp., Elphidium maccelum., Elphidium sp., Bulimina sp., а також 

молюсками  а Rzehakia socialis (R z e h a k), Nucula nucleus L., Leda Fragilis 

(Chem), Barbatia barbata L., Isognomon rellei Hoern., Ostrea gryphoides 

buczeazensis Lomn., Loripes nireus, Taras trigonule, Piter gigas, Panopea 

menardi Rudolph Fichw.,  Corbula gibbe OI та ін. [1]. 

Баранівські верстви найповніше репрезентовані в околицях с. 

Баранова Бережанського району Тернопільської області. Вони 

трансгресивно лежать на горянських верствах або ще на давніших 

утвореннях. Товщина цих верств  відрізняється і змінюється від кількох 

сантиметрів до 1 м і більше. Верстви представлені піщаними, мергелисто-

піщаними, мергелястими утвореннями із гніздами, лінзами та прошарками 

літотамнієвих вапняків (так званий літотанієвий горизонт) з великою 

кількістю палеонтологічних решток. У полосі кореляції  платформи з 

Передкарпатським прогином потужність їхня різко збільшується. 

Літологія також поступово змінюється від домінуючих пісковиків до 

глинистих мергелів. Баранівські верстви палеонтологічно охарактеризо-

вані багатою фауною, серед яких є двостулкові молюски, морські їжаки, 

корали, остракоди, форамініфери та ін. Двостулкові молюски представлені 

такими видами: Pseudonnussuim corneum demdaum (Res), Amussium 

cristatum badensis Font., Pecten salaium Lam., Chlamus kocheni (Fuchs), 

Cardium boranovense Hith., Isocardia cor L., Thracia ventricosa Phil.,та інші, 

брахіоподи – Tererbratula grandis (Blum.), форамініфери – Textalaria, 

Quinquelocvlian. Cihickles, Globigeria, Globarotalia, Bulmina, 

Quinquelocvlian consobrine, Pullenia bulloides Bulimine buchiana Orb., 

Bolivina sp. та ін. [1]. 

Миколаївські верстви можна простежити в околицях м. Миколаїв 

Львівської області. Знизу догори тут відслонені: 1 – скісношаруваті ясно-

сірі пухкі кварцові пісковики, що зевершуються шаром (до 1,5 м) досить 

щільного серпулідо-моховаткового пісковику з великою кількістю решток 

бентоносних форамініфер родів Gumina, Cibicides, а також остракод, 

уламків моховаток, трубочок, серпулід і голок морських їжаків; 2 – 

скісношаруваті ясно-сірі пухкі кварцові пісковики і піски з численними 

рештками різноманітних форамініфер родів Cibicides, Discorbis, Elphidium, 

вапнистими трубочками серпулід (Serpulu gregelis Eichw., Diurupa 

corneal.), остракод, моховаток і нірок крабів; 3 – сірі, жовтяво-сірі, 

тонкошаруваті пухкі пісковики з черепашками великих форамініфер; 4 – 

пачка вапнистих пісковиків і органогенно-детритових вапняків з 

багряними водоростями та прошарками глин з рештками форамініфер і 

остракод. 

Загальний список найбільш характерних видів молюсків для 

миколаївських верств - Chlamys scissa, Chlamys seniencis lomnickii,  Ervillia 

pusilla Philippi, Panopea menardi Deshayes, Pecten besseri, Corbula gibba 

Olivi, Chlamys latissima, Ostrea digitalina Dubois, Chlamys elegans 
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Andrzejowski, Lithophaga lithophaga. Також є залишки форамініфер – 

Triloculina gibba., Stilostomella sp., Robulus sp., Globulina gibba Orb., 

Asterigerina planorbie Orb., Discorbis basilicum Krasch., Imperatorius, 

Cibicides bouanus, Pullenis bulloides, Еponides haidingeri, Globoquadrina 

altiapira та ін. У верхній частині верств виділяються невелика (до 2 м) 

пачка сірих, жовтувато-сірих пісковиків зі скупченням великих молюсків 

Heterostegina з іншими форамініферами [1]. 

Нараївські верстви зосереджені в околицях с. Нараєва Бережансь-

кого району Тернопільської області та сформовані органогенно-

детритовими вапняками з багряними водоростями і мергелястими лінзами. 

Лежать вони на миколаївських верствах, давніших утвореннях неогену або 

ж безпосередньо на верхньокрейдових відкладах. Перекриті лисиницькими 

або кривчицькими верствами. Вміщують різноманітні та великі комплекси 

різних фауністичних решток, зокрема молюсків Ostrea digitalina Dub., 

Ostrea grypholdes Schloth., Gryphuaea cochlear Brocc., (Broc c.), Pecten 

hesseri Audr., Cardium pracechinanan Hibb., Ammusium crtstatum Font., а 

також форамініфер, остракод. 

Лисиницькі верстви сфокусовані в околицях с. Лисиничі (передмісті 

Львова). Вони складені ясно-сірими кварцовими, кварцово-глауконітовими 

пісками, вапнистими пісковиками й органогенно-детритовими породами, 

що залягають на нараївських верствах (або на другому літотамнієвому 

горизонті і перекриті кривчицькими верствами (або ервілієвим 

горизонтом). У лисиницьких  верствах часто трапляються молюски родів 

Nucula, Leda, Glycymeris, Chlamys, Cardium, Ostrea  Glycymerie pilosus., 

Chlamus soisee wolfi., Modiolus hoernesi Res., Phacoidea borealis L., 

Isocardia cor L., Cardium baranovenee Hilb., Thracie ventricose Phil., Ostree 

digitellins Dub. та форамініфери – Spiroplectammina of. Deperdite, Lagena of 

suloate., Cibicides bogdenovi Serova., Cibicides sp., Discorbis obtusum, 

Elphidium sp . Лисиницькі верстви ще відомі під назвою розточинські 

верстви [1]. 

Над лисиницькими залягають кривчицькі верстви. Це тоненький 

шар (5-31 см), складений вапняками, вапнистими пісковиками, 

піскуватими глинами, що містять велику кількість черепашок і ядер 

двостулкових молюсків. Над кривчицькими верствами, залежно від місця 

розташування розрізу, залягають різнофаціальні відклади. Це можуть бути 

кварцово-глауконітові піски і пісковики кайзервальдських шарів, кварцові 

пісковики підгірських верств, піски і ангідриди тераської світи, ратинські 

вапняки. Він є маркувальним у розрізах міоцену Волино-Поділля. Крім 

того, тут також виявлено Nacula nucleas I., Modiola horrnesi Res., Chlamus 

soisse Favr., Skenia simplex res., Serpule gregalis Fichw., Cardium 

praeobsolatum Lomn. Із форамініфер часто трапляються бентосні форми - 

Cibioideas lobertue., Elphidium fichtellianum [1]. 
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У верхній частині розрізу на пісковиках підгірських шарів лежать 

тернопільські верстви, що містять різнофаціальні вапняки, зокрема 

літотамнієві й біогермні вапняки подільських товар. Тернопільські верстви 

схарактеризовані великим і багатим на видовий склад комплексом 

переважно мілководних молюсків, серед яких численні види роду Chlamys, 

а також представники родів Gryphaea, Ostrea, остракоди, рештки 

моховаток, морських їжаків і різноманітних форамініфер [3]. 

Тернопільські верстви в околицях Львова перекриті пісками і 

пісковиками, які утворилися внаслідок перевідкладення середньо-

міоценових відкладів, про що свідчать знайдені в них численні обкатані 

черепашки та ядра середньоміоценових молюсків. Ці утворення 

найповніше репрезентовані на Кортумній горі. 

Сарматський ярус становлять рифові утворення, які сформували 

Товтрове пасмо. У вигляді вузької смуги воно простягається від м. Броди 

до верхів’їв Збруча і далі на південний схід уздовж р. Смотрич та по 

лівому березі Пруту, переходячи  у Молдову. Головною морфологічною 

формою Товтр є вузьке пасмо, видовжене у напрямку літотамнієвої зони і 

піднесене на 50-60 м над прилеглою територією. Воно складається з 

окремих частин – конусоподібних підвищень із пологими схилами. Рельєф 

схилів ускладнений проявами карсту. Сам риф виник на літотамнієвому 

фундаменті за активної участі моховаток  і червів (серпулід) приблизно на 

відстані 25-30 км від берега палеобасейну, що містився на південному 

заході.  

Загальна потужність міоцену на Поділлі сягає 100 м. 

У процесі техногенної діяльності людини на північно-західному 

краї адміністративної території м. Львова, в смт Рудно, було розкрито 

добре відслонений  розріз неогену. Він лежить у південно-східній частині 

території духовної семінарії. Починається досить пухкими пісковиками, 

товщина яких сягає до 50-60 см. У пісковиках зрідка трапляються дрібні 

літотамнії та рештки двостулкових молюсків Peudamussium corneum 

denudatum (Res), Ammussium cristatum badennsis Font., A. Comitatus Font., 

Pecten solarium Lam., Chlamys kocheni (Fuchs), C. Seissa Favre, Cardium 

baranovense Hilb., Isocardia cor L., брахіоподи – Terebratula grandis (Blum.), 

форамініфери з родів  Textularia, Quinqueloculina, Cibicides, Globigerina, 

Globorotalis, Bulimina та ін. [1]. 

Над пісковиками залягає пачка літотамнієвого вапняку, утвореного 

булами літотамнієвих водоростей або літотамнієвого детриту. Це другий 

літотамнієвий горизонт, завтовшки близько 1 м. Над ним залягає тоненька 

верства (10-20 см) – ервілійовий горизонт з Ervilia pussilla Phil., Nucula 

nucleys L., Chlamys sp. 

Вище за розрізом, над ервілієвим горизонтом лежить потужна 

товща пісків, перешарованих проверстками (25-35 см) досить пухких 

пісковиків. Цей горизонт відрізняється значною фаціальною мінливістю, 
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бо далі на північний захід, у бік с. Вороців, піски змінюються тираськими 

гіпсами, і в місцях їхнього поширення спостерігаються карстові явища. 

Загальна потужність цього шару становить майже 8 м. Він містить 

численні рештки різноманітних форамініфер з родів Cibicides, Discorbis, 

Elphidium, вапнистих трубок серпулід (Serpula gregelis Eichw., Ditrupa 

corneal.), остракод, моховаток і нір крабів. 

У напрямку на схід і північний захід від цього розрізу над пісками й 

пісковиками де-не-де простежуються нараївські верстви, репрезентовані 

органогенно-детритовими вапняками з рештками багряних водоростей та 

проверстками глин. Вони містять різноманітні та великі комплекси різних 

фауністичних решток, зокрема молюсків Ostrea digitalina Dub., Ostrea 

grephoides Schloth., Gryphaea cochlear Brocc., Chlamys latissima (Brocc.),  

C. seniensis niedzwiedzkii (Hilb.), C. Elegans Andr., Pecten besseri Audr.,  

P. Solarium Lam., Cardium praeechinatum Hibb., Ammussium cristatum Font., 

а також форамініфер і остракод [1]. 

В околицях Львова і особливо по річкових долинах, які прорізають 

Львівське плато й Розточчя, та на їхніх схилах, що опускаються в бік 

Львівської улоговини та Пасмового Побужжя, на денну поверхню виведені 

неогенові відклади. Вони зі стратиграфічною незгідністю залягають на 

маастрихтських мергелях, які поширені на опущеному краї 

Східноєвропейської платформи в Зовнішній (Більче-Волицькій) зоні 

Передкарпатського Передового прогину. На більшій частині території 

неогенові відклади перекриті супісками та суглинками четвертинної 

системи. Їхня стратиграфічна кореляція дуже складна і до сьогодні до 

кінця не встановлена. 

Серед фауни міоценових відкладів Яворівщини двостулкові 

молюски поширені найбільше. Представлені вони морськими солонувато-

водними і прісноводними видами досить багатого й різноманітного 

складу. Розподілені вони в різних фаціях міоцену нерівномірно, але в 

межах стратиграфічних горизонтів утворюють керівні комплекси, які 

простежуються на значних площах і є важливими в біостратиграфічному 

сенсі наноорганізмами. 

Це палеонтолого-стратиграфічне вивчення неогенових відкладів і 

виявлених у них палеонтологічних решток (і зокрема, двостулкових 

молюсків) розпочалося в останні роки після тривалої перерви після 

подібних досліджень, які тривалий час проводив у цьому регіоні  професор 

В. Г. Горецький.  

Отже, міоценові відклади Волино-Подільської плити складені 

різнофаціальними морськими, лагунними і частково континентальними 

осадами середнього та верхнього міоцену. Вони залягають на розмитій 

поверхні крейдових або ще давніших відкладів і перекриті четвертинними 

утвореннями. 



42 

 

Результати їхнього вивчення дали змогу деталізувати вік, 

стратиграфічне розчленування та кореляцію неогенових розрізів, 

відслонених тут у процесі антропогенної діяльності.  

Основою для цієї та подібних публікацій послугували збори 

двостулкових молюсків із багатьох відслонень міоцену, розкритого в 

багатьох місцях унаслідок техногенної діяльності в південно-східній 

частині Яворівщини, околиці с. Паланки, Теребіжка, Солуки. Це 

переважно баранівські, миколаївські та нараївські верстви, що 

представлені різнозернистими пісками і слабкозцементованими 

пісковиками: Chlamys wolfi/Hillber/,1882; Chlamys lilli/Pusch/,1837; 

Chlamys (Aequipecten) kneri Hilber, 1830; Chlamys (Aequipecten) elegans 

Andzejowski, 1830; Chlamys seniensis nicdzwiedzkii/Hilber/,1882; Chlamys 

neumayri/Hilber/, 1882; Isocardia car Lamarck, 1819. 

Усі наведені зразки двостулкових молюсків зберігаються у 

монографічних фондах Палеонтологічного музею Львівського 

національного університету імені Івана Франка.  
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Львів є древнім містом, яке вже в середині XIII ст. було столицею 

Галицько-Волинського князівства, а отже, володіло міцною і потужною 

системою оборонних укріплень, частиною якої були мури. Ці мури ми 

можемо бачити на старих гравюрах і рисунках, досліджувати на картах. 

Питанням є рівень зацікавленості сучасного суспільства своєю 
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матеріальною спадщиною, зокрема міськими укріпленнями, який є 

відображений в реальному стані збереження, експонування, використання 

вцілілих елементів оборонних споруд Львова. У свою чергу, для 

професійного і максимально ефективного збереження об’єкта необхідні 

знання про його природу, структуру, техніку виконання. 

У дослідженні поставлено за мету дослідити кам’яний матеріал 

збережених оборонних мурів і фрагментів оборонних споруд Львова. 

Дослідження стосується тих об’єктів, які є доступними для пересічного 

мешканця Львова або туриста, тобто тих, які можна побачити неозброєним 

оком, прогулюючись містом. Особлива увага надається аналізу існуючого 

стану кам’яного матеріалу об’єктів, його ідентифікації, встановленню 

стану збереження їхньої фізичної субстанції та визначенню можливих 

шляхів їхнього збереження. 

Питання оборонних споруд Львова в різні часи у своїх працях тою 

чи іншою мірою піднімали такі дослідники, як Й. Зіморович, 

Д. Зубрицький, Я. Вітвіцький, Я. Ісаєвич, Т. Маньковський, І. Крип'якевич, 

Т. Трегубова, О. Чернер, Р. Могитич, А. Рудницький, К. Присяжний, 

М. Бевз, Ю. Лукомський, І. Оконченко, Ю. Дубик та інші. На кафедрі АТР 

НУ «Львівська політехніка» виконано низку дипломних робіт, 

присвячених фортифікаційним спорудам Львова. Запропонована стаття, 

сподіваємося, також стане частиною подальших досліджень 

запропонованої теми. 

Львів є древнім містом і унікальним містом. Саме ці якості були 

одними з чинників, які дали Львову можливість зайняти місце у списку 

Світової культурної спадщини ЮНЕСКО. А за словами професора 

М. Бевза, унікальність Львова полягає також у системі збереженої 

оборонної архітектури, - такого багатого комплексу різночасових 

оборонних споруд не має жодне інше місто України. 

За свідченням архівних, бібліографічних і картографічних джерел, з 

XIV до XVIII ст. Львів постійно укріплювали. Існувало чотири оборонні 

лінії Львова [1]. Наприкінці XVIII ст. австрійська влада розібрала міські 

укріплення, і в 1809 р. вони перестали існувати [2, 4]. У 1852-1856 рр. на 

південний захід від середмістя збудовано Цитадель, але в даному 

дослідженні вона не розглядається. У Львові існував ще один автономний 

оборонний комплекс – це Високий Замок, який споруджено у 1270 р., а 

повністю розібрано у 1869 р. Він містився на Замковій горі [6]. Нині на 

місці Високого замку лишилися невеликі «мальовничі» руїни, і в даному 

дослідженні вони також не розглядаються. 

Що ми можемо побачити сьогодні? Ще раз підкреслюємо, що 

розглядати будемо лише ті пам’ятки, які доступні для пересічного 

мешканця міста. 

Порохова вежа є частиною третьої оборонної лінії. Вона пережила 

кілька реставрацій та ремонтів - 1925 р., 1955 р. та 1973 р. Під час 
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останньої реставрації з неї знято тиньк і відтворено бійниці. На сьогодні 

Порохова вежа функціонує як Будинок архітектора. Її технічний стан 

можна вважати задовільним. Вона збудована частково з каменю, а 

частково з цегли. Цегляна частина в своїй масі затинькована. Доступна для 

огляду нижня частина вежі складена з пісковиків і вапняків у вигляді 

ламаного каменю неправильної форми і приблизно однакового розміру. 

Пісковики сірі з жовтуватим відтінком, середньо-крупнозернисті, 

кварцові, вапнисті, міцні, з нечіткою горизонтальною шаруватістю, яка 

підкреслена лінійно розміщеними невеликими до 1 см в діаметрі отворами, 

утвореними внаслідок звітрювання. Зерна кварцу обкатані, не дотичні одні 

до одних, становлять каркас. Матрикс – карбонатний, з органічним 

детритом і де-не-де з фрагментами двостулкових молюсків (Glycymeris sp., 

Ostrea sp.). Описані породи за візуальними ознаками, складом фауни, 

специфічними формами звітрювання подібні до пісковиків верхньої 

частини кайзервальдських шарів міоцену, невеликі корінні виходи яких є 

на вершині гори Високий Замок і гори Лева. Вапняки представлені двома 

різновидами - органогенний біоморфний каркасний фітоморфний 

літотамнієвий онколітовий вапняк і жовновий літотамнієвий вапняк. 

Перший - це світло-сірі, помірно зцементовані, нерівномірно 

дрібногрудкуваті породи; каркас – із водоростевих онколітів діаметром від 

1 до 7 мм, які розосереджені в дрібно-середньозернистому піщано-

карбонатному матриксі або утворюють невеликі за розмірами скупчення. 

Жовновий літотамнієвий вапняк світло-сірий з жовтуватим відтінком, 

міцний масивний грубогрудкуватий; каркас – з водоростевих жовен 

різного розміру (1-8 см), які не дотикаються одні до одних і розосереджені 

в матриксі з дрібного органогенного детриту; цемент - карбонатно-

глинистий. Аналогічні породи поширені в міоцені (нараївські шари) 

Західної України. 

У середні віки трасою вулиці Підвальної пролягав східний бік 

укріплень міста. Ця ділянка вважалася найбільш небезпечною, тому була 

укріплена найсильніше [7]. І на сьогодні саме вона найкраще збереглась, 

якщо говорити про міські фортифікації. На вулиці Підвальній бачимо 

бастею Низького муру відкриту і заекспоновану в 1977 р. Одночасно було 

заекспоновано і протрасовано міські мури перед Руською церквою. Ці 

фрагменти укріплень також частково складені з каменю, а частково з 

цегли. З цегли, зокрема, виконано вставки навколо бійниць, укріплена чи 

увиразнена коронка мурів і частково зроблено трасування. Мури 

побудовані з ламаного каменю – блоків переважно прямокутної 

видовженої форми різних розмірів, довгі осі яких паралельні. Складені 

породами двох літотипів – пісковики, які переважають, і вапняки, що 

утворюють окремі середнього розміру брили в центральній частині 

споруди. Пісковики сірі, з жовтуватим відтінком, аналогічні до описаних у 

Пороховій вежі, корінні виходи яких ми бачимо на вершині гори Високий 
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Замок і гори Лева. Вапняк світло-сірий із жовтуватим відтінком, щільний, 

міцний, масивний, з нечисленною фауною двостулкових молюсків 

(відбитки скелетів) аналогічного складу.  

Сучасний стан кам’яного матеріалу та бастеї загалом важко назвати 

задовільним. Нами зафіксовано численні руйнації, викликані різними 

чинниками. Різноманітні біологічні нальоти спричиняють поверхневу 

ерозію, зміну кольору каменю, підвищення пористості й розм’якшення 

зовнішнього шару, що, під час комплексної дії з атмосферними чинниками 

призводить до викришування і сколювання різних за розміром фрагментів 

каменю вздовж відкритих ребер блоків, надаючи їм округлої форми. 

Дерева, чагарники, трави, які ми у великій кількості бачимо на даному 

об’єкті, розміщують кореневу систему по тріщинах у камені або у швах, 

вільних від мурувального розчину. У процесі росту рослини коріння здатні 

розширювати тріщини і можуть поступово зрушити монолітний блок 

каменю. Окремо слід відмітити дію тимчасових водних потоків, про які 

свідчить наявність конуса виносу в одній із бійниць. Унаслідок цього 

відбувається вимивання мурувальних розчинів і обвал кам’яного 

матеріалу, надмірне зволоження об’єкту.   

Недалеко розташований Міський арсенал, побудований у 1554- 

1556 рр. [2, 5]. Тепер у споруді міститься музей зброї «Арсенал». Музей 

був відкритий у 1981 р. після масштабної реставрації 1979–1981 років [3]. 

Будівля арсеналу становить частину міських укріплень. Тепер цей 

фрагмент укріплень частково відреставрований, а частково відбудований. 

Він активно експонується й експлуатується. Реставраційні роботи 

тривають тут упродовж другої половини ХХ ст. й аж до нашого часу. Нині 

наявний комплекс арсеналу, башт, мурів збудований частково з каменю, а 

частково з цегли. Сама будівля арсеналу має кам’яний цоколь, а верхні 

поверхи помальовані фарбою в охровий червоно-рожевий колір. Що 

робиться під побілкою – важко сказати, але якихось проблем ззовні не 

видно. Кам’яна кладка у хоршому стані. Переважають неогенові 

(нараївські шари неогену) породи – «демнянський камінь» - детритусовий 

вапняк (світло-сірий з жовтуватим відтінком, щільний, дуже міцний, 

масивно-дрібногрудкуватий унаслідок нерівномірного розподілу дрібних 

(до перших мм) фрагментів літотамнієвих водоростей і двостулкових 

молюсків; детритусовий піскуватий вапняк (світло-сірий, помірно 

зцементований, дрібногрудкуватий унаслідок нерівномірного розподілу 

дрібних (до перших мм) фрагментів літотамнієвих водоростей, які 

рівномірно розподілені в дрібнозернистому піщаному матриксі; цемент 

карбонатний); органогенний біоморфний каркасний фітоморфний 

літотамнієвий онколітовий вапняк. Це світло-сірі, помірно зцементовані, 

нерівномірно дрібно грудкуваті породи; каркас – з водоростевих онколітів 

діаметром від 1 до 7 мм, які розосереджені в дрібно-середньозернистому 

піщано-карбонатному матриксі або утворюють невеликі за розмірами 
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скупчення. Аналогічні породи поширені в міоцені (нараївські шари) 

Західної України. Також часто трапляються брили «сколівського  

каменю» - темно-сірі дрібно-середньозернисті пісковики, які поширені в 

карпатському фліші (верхня крейда, стрийська світа) і дотепер 

видобуваються в кар’єрах Сколівщини; нумулітові вапняки (білі, складені 

численними нумулітидами) – видобувались у Криму, Бахчисарайський 

район; уламки порід неосадового походження тощо. Усі зафіксовані нами 

випадки руйнації кам’яного матеріалу пов’язані з теперішнім 

використанням цієї споруди та зневажливим ставленням людей до 

історичного об’єкта (наявність графіті й написів на стінах). 

Маємо також відтворені фрагменти верхньої частини Високого 

муру і протрасований фрагмент Низького муру перед Міським арсеналом. 

Коронки мурів перед арсеналом у дуже поганому стані. Тут бачимо 

ситуацію, протилежну до  попередніх випадків, - руйнується саме цегла, а 

заповнення швів є міцнішим і продовжує триматися. Тут маємо поважну 

проблему з біологією – наявні і мохи, а між цеглинами з’являються 

рослини. Наприклад, сходи складені з т.-зв. «австрійської» цегли, на якій 

ми бачимо різні клейма, що свідчать про повторне використання 

матеріалу. Цегла добре збережена, вона не руйнується, не розсипається, 

вдало підібраний матеріал для заповнення швів. Натомість у деяких місцях 

вона поросла мохом. Коронка мурів виконана з «радянської» цегли з 

отворами. Вона руйнується, і мох тут покриває  лише заповнення швів, а 

між цеглинками ростуть рослини. 

Інтегральною частиною розташованих на валах фортифікацій 

Львова були укріплення Бернардинського монастиря. Перший дерев’яний 

монастир тут збудовано у XV ст. Він неодноразово горів і був 

зруйнований. Наприкінці XVI ст. монахи розширили земельну ділянку і 

почали планувати зведення нового монастиря [1]. Міська влада протидіяла 

будівництву через те, що монастир перебував за межами міських 

укріплень. У 1603 р. король Сигізмунд III Ваза дозволив будувати з 

умовою, що монастир матиме власні укріплення, які увійдуть до 

загальноміської системи оборони. Монастир оточили кам'яними стінами з 

бійницями і баштою; до них прибудували господарські будівлі − кузню, 

стайню та інші споруди. Монастир Бернардинів довгий час був зовнішнім 

форпостом системи укріплень Львова. У 1618 р. у вежі пробили ворота, 

але з огляду на безпеку міста їх заклали у 1620 р. Відновили прохід тільки 

у XX ст. [1, 7]. 

На сьогоднішній час збереглася тільки східна стіна укріплень і 

Глинянська вежа - з боку площі Митної. У 1976-1977 роках проведено 

реконструкцію під керівництвом архітекторів Андрія Новаківського й 

Костянтина Присяжного. У стіні та вежі тепер містяться приміщення 

інституту «Укрзахідпроектреставрація». Споруда мурована із каменю 

(нижній ярус) та цегли (відповідно верхній ярус), видовжена з півночі на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/XV
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVI
https://uk.wikipedia.org/wiki/1603
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4_III_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1618
https://uk.wikipedia.org/wiki/1620
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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південь, у верхньому ярусі ряд вікон-бійниць. Кам’яний будівельний 

матеріал аналогічний каменю стін Порохової вежі, але зі значною 

домішкою не місцевого матеріалу. Головні різновиди місцевого 

будівельного каменю: органогенний біоморфний каркасний фітоморфний 

літотамнієвий онколітовий вапняк і жовновий літотамнієвий вапняк. Серед 

привезеного каменю відмічено поодинокі брили «сколівського каменю» і 

ямненських пісковиків із нетиповим розміщенням брил (примежові 

поверхні розміщені назовні) та найбільш нетипові блоки гіпсу й алебастру 

(нами зафіксовано лише три таких блоки). Кам’яний матеріал у стіні 

потерпає від численних руйнівних процесів. Різноманітні біогенні плівки 

різного забарвлення ведуть до поверхневої ерозії, зміни кольору каменю, 

підвищення пористості, розм’якшення зовнішнього шару, пришвидшення 

руйнування кам’яного матеріалу. Під утвореною гіпсовою кіркою з 

великим вмістом пилового матеріалу (патини) виникає високий 

кристалізаційний тиск у верхньому шарі каменю, що веде до його 

розтріскування і розпушування. Поряд із тим, фіксується наявність висолів 

у різних ділянках стіни. По всій площі стіни та вежі спостерігаємо 

руйнування поверхні каменю різного походження (викришування, 

десквамація, сколювання вздовж відкритих ребер блоків).  

Львів є містом, багатим на збережену оборонну архітектуру. 

Найдавніші збережені пам’ятки цієї архітектури розташовані в 

історичному центрі сьогоднішнього міста. Дослідження показали поганий, 

навіть, загрозливий стан збереженості фізичної субстанції кам’яного 

матеріалу. Перша велика проблема, яку можна легко побачити 

неозброєним оком, - це проблема біологічна. Різноманітні рослини і навіть 

дерева, мох, грибки тощо можемо спостерігати на всіх пам’ятках. 

Можливо, мох чи дерева на камені виглядають дуже мальовничо і навіть 

романтично, але для каменю це надзвичайно руйнівне сусідство, з яким 

необхідно боротися. Дослідження показало також наявність різноманітних 

біогенних плівок темно-сірого, чорного, брудно-зеленого, жовтого 

кольору. Місцями простежується утворення чорної патини або гіпсової 

кірки з великим вмістом пилового матеріалу. Було також зафіксовано 

руйнування поверхні каменю різного походження (викришування, 

десквамація), особливо вздовж відкритих ребер блоків. У деяких місцях 

маємо проблеми з водовідводом, у результаті чого з’являються висоли та 

вимивання мурувальних розчинів. До руйнувань традиційно долучилась і 

«хуліганська», або непрофесійна діяльність людини: графіті, руйнування у 

процесі нецільового використання (монтування різноманітних дротів, 

кабелів, гаків, мереж тощо). 

В результаті проведених досліджень можемо стверджувати, що 

кам’яний матеріал оборонних мурів Львова потребує лікування і 

професійного догляду.  
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Вступ. Дослідження нафтогазоносності Дніпровсько-Донецької 

западини (ДДЗ) виявили значний вплив вторинних процесів на 

фільтраційно-ємнісні властивості (ФЄВ) різних за складом і походженням 

осадових порід карбону. Зокрема, виявлено вплив вторинних перетворень 

на формування катагенетичного флюїдотрива в інтервалі температур 110-

120 °С [1, 9]. Такі флюїдотриви можуть не тільки виступати вторинними 

покришками покладів нафти і газу, а й спричиняти виникнення аномально 

високих пластових тисків (АВПТ). Відкриття покладів на глибинах, які 

перевищують 6 тис. м, показало, що колектори на таких глибинах мають 

вторинний характер і обумовлені глибинними (гіпогенними) накладеними 

тектонічними процесами та метасоматичними перетвореннями 

(алотигенна мінералізація) [5, 6].  

Отже, на сучасному етапі вивчення нафтогазоносності ДДЗ 

виявлення нових покладів вуглеводнів (ВВ), пов’язаних із вторинними 

колекторами та вторинними покришками на глибинах, що перевищують  

конференція%20(геологи)/alyonatunik1@gmail.com
mailto:ogar_victor@ukr.net
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4 км, є одним із найперспективніших напрямів подальших пошуково-

розвідувальних робіт.  

Матеріали і методи. Район досліджень розташований у 

центральній частині Приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини, в 

межах Котелевсько-Березівського та Солохівсько-Диканського валів. Тут 

розміщується ряд солянокупольних структур – Бакейський, Колонтаївсь-

кий, Карайкозівський та інші, а у породах нижнього карбону відкрито ряд 

газоконденсатних (ГКР) та нафтогазоконденсатних (НГКР) родовищ, серед 

яких Березівське, Більське, Солохівське, Західносолохівське, Коломацьке, 

Котелевське, Степове (див. рисунок). Нижньокам’яновугільна товща є 

неоднорідною за своїм літологічними складом. У її складі переважають 

теригенні й теригенно-глинисті породи, але т. зв. «нижньовізайська плита» 

складена карбонатними породами. 

 

 
 

Оглядова схема району досліджень 

 

Досліджений авторами керновий матеріал відібрано з 16 глибоких 

свердловин, пробурених на семи вищезазначених родовищах. Керн 

досліджено мінералого-петрографічним методом у поляризаційному 

мікроскопі. Для цього було виготовлено 101 прозорий шліф із порід 

різного літологічного складу (літотипів). Карбонатні породи вивчені в 25, 

теригенні породи – в 43, і глинисті породи – в 33 шліфах. Крім того, для 

вивчення карбонатних і глинистих порід застосовували методи 

електронної мікроскопії для більш детального з’ясування їхньої структури 

та визначення хімічного складу (4 аншліфи виготовлено з карбонатних 

порід, 9 аншліфів – з аргілітів). Для геохімічного силікатного аналізу 
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(рентгеноспектральний флуоресцентний аналіз) підготовано 25 

порошкових проб для визначення основних породотвірних елементів.  

Електронно-зондовий мікроаналіз дав змогу визначити вміст рідкісних 

елементів. Зазначені дослідження проведено в науково-дослідній 

лабораторії мінералого-геохімічних досліджень ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Інтерпретацію отриманих результатів виконували із залученням 

даних лабораторних досліджень ФЄВ (пористості та проникності), 

отриманих Українським науково-дослідним інститутом газу (УкрНДІГаз), 

м. Харків. Для простеження досліджених інтервалів по латералі (кореляції 

розрізів свердловин) застосовували комплекс методів геофізичного 

дослідження свердловин (ГДС), а для реконструкції послідовності 

вторинних змін, серед яких розрізняли фонові та накладені, 

використовували методику стадіального аналізу [13]. Комплексна 

інтерпретація отриманих результатів проведена із застосуванням концепції 

катагенетичного флюїдотриву, що обґрунтована харківськими 

дослідниками [1, 9]. 

Нижче наведено основні результати досліджень вторинних 

перетворень для основних літологічних типів нижнього карбону. 

Карбонатні породи розглядаються як одні з найважливіших 

колекторів нафти і газу, тому вони добре вивчені [16]. У ДДЗ карбонатні 

та глинисто-карбонатні породи поширені переважно у нижній частині 

візейської товщі, де формують т. зв. «нижньовізейську плиту» – майже 

суцільне карбонатне тіло з діахронними границями [5]. Вивчені зразки 

характеризують не тільки нижньовізейські, а й турнейські та 

верхньовізейські карбонатні породи, охоплюючи продуктивні горизонти 

(ПГ) від C-4 до Т-1-4. Вони характеризуються низькими значеннями ФЄВ і 

не можуть вважатися колекторами. Пористість і проникність цих порід 

залежать від їхньої глинистості та вмісту мікритової складової, що тісно 

пов’язані з умовами седиментації. Біокластичні вапняки формувалися в 

умовах високоенергетичного середовища, мікритові та глинисто-

карбонатні накопичувались у відносно поглиблених ділянках шельфу і, 

нарешті, глинисті спікулові породи, що характерні для покрівлі 

«карбонатної плити» (ПГ В-23), ймовірно, утворилися в умовах 

опріснення. Петрографічне вивчення шліфів карбонатних порід дали змогу 

виявити ознаки таких вторинних перетворень як кальцитизація, 

доломітизація, силіцитизація, вилуговування, вторинна тріщинуватість і 

піритизація [10]. Виявлено тенденцію до збільшення значень ФЄВ у 

результаті вторинної доломітизації, вилуговування і тріщинуватості, що в 

цілому узгоджується з даними зарубіжних дослідників [16]. Натомість, 

процеси перекристалізації, кальцитизації та силіцитизації зменшують 

поровий простір і проникність цих порід. Вплив інших вторинних 

перетворень на ФЄМ карбонатних і глинисто-карбонатних порід потребує 
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подальшого вивчення. За визначеними раніше значеннями відбивальної 

здатності вітриніту породи, що розміщуються у дослідженому інтервалі 

глибин у межах Котелевського, Березівського, Солохівського та 

Більського родовищ, переважно відповідають стадії катагенезу МК2, 

коливаючись від МК1 до МК3 [8]. 

Пісковики й алевроліти. Основним типом порід-колекторів у 

продуктивних горизонтах є алевроліти, пісковики та змішані алевро-

піщані та піщано-алевролітові породи. Постдіагенетичні перетворення 

таких порід добре вивчені, оскільки саме вони найчастіше виступають 

колекторами ВВ у нафтогазоносних басейнах світу [17]. 

Серед досліджених авторами теригенних порід переважають 

пісковики світло-сірі, дрібно-тонкозернисті, зрідка крупно- та 

середньозернисті або різнозернисті, шаруваті або неясношаруваті, 

мономіктового кварцового або олігоміктового кварц-польовошпатового 

складу. Зерна у більшості не обкатані та слабообкатані, цемент 

карбонатний, каолінітовий, регенераційний або змішаний. Породи 

формувались у мілководноморських і в перехідних прибережних умовах за 

середньої та високої гідродинамічної активності середовища [5].  

Залучення лабораторних значень пористості і проникності дало 

змогу якісно оцінити основні тенденції впливу вторинних процесів на їхні 

ФЄВ. Вивчені зразки теригенних порід за значеннями відкритої пористості 

та проникності, згідно з традиційною класифікацією А.А. Ханіна, 

належать до III та нижчих класів колекторів. Деякі з них мають дуже 

низькі значення ФЄВ. Значення пористості варіюються від 0,52 

(Котелевська 200) до 14,3 % (Березівська 203), проникності – від 0,01 до 

173,14?10
-15

 м
2
.   

До найпоширеніших вторинних змін теригенних порід, виявлених 

авторами під час мікроскопічних досліджень, належать такі: розчинення та 

регенерація кварцу, мікростилолітизація, каолінитизація, кальцитизація, 

слюдизація, мікротріщинуватість, піритизація та сидеритизація. 

За характером вторинних змін досліджені породи нижнього карбону 

перетворені наприкінці раннього (початкового) – початку пізнього 

(глибинного) прогресивного катагенезу. Ознаки пізньої стадії 

ранньокатагенетичних перетворень широко виявлені у вигляді корозії 

зерен кварцу та кальцитизації. Вони призвели до катагенетичної 

цементації порід і ймовірного формування вторинних катагенетичних 

покришок.  

Пізньокатагенетичні перетворення, що встановлені на найбільш 

занурених інтервалах розрізу, фіксуються за розвитком конформних і 

регенераційних структур кварцу, перевідкладення й утворення базального 

кварцового цементу, каолінітизацією, мікротріщинуватістю та 

мікростилолітизацією. Це приблизно відповідає даним, отриманим раніше 

за показниками відбивальної здатності вітриніту. Так, у межах 
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Котелевської та Березівської площ на глибинах, що перевищують 4000 м, 

цей показник становить R0 0,77-0,95 % [8], що відповідає кінцевій стадії 

раннього (МК2) та початковій стадії  пізнього катагенезу (МК3). 

Вивчення теригенних порід візейського і серпуховського віків 

виявило основні види вторинних перетворень глибоко занурених 

теригенних порід, дало змогу окреслити найважливіші тенденції впливу 

цих перетворень на ФЄВ порід. Було виявлено, що парагенетичний зв’язок 

між корозією кварцових зерен і вторинною карбонатизацією різко знижує 

ФЄВ піщано-алевритових порід. Водночас, формування вториннопорових 

колекторів пов’язане з мікротріщинуватістю, сидеритизацією і 

каолінітизацією, що підтверджено прикладами Більського, Котелевського, 

Степового та Коломацького родовищ. При цьому для глибинних зон 

Степового і Коломацького ГКР зафіксовано стійкий парагенезис каолініт-

сидерит, що властивий породам з підвищеними значеннями ФЄВ. 

На Березівському ГКР ідентифіковано ознаки регресивного 

метагенезу, проявлені у вигляді практично повсюдного прояву 

каолінітизації на фоні зростання ФЄВ пісковиків, що пов’язано з 

розчиненням кальцитового цементу пісковиків та інтенсивною 

каолінізацією в умовах різко кислого середовища. Такі процеси можуть 

свідчити про локальну інверсію тектонічних рухів і формування 

високопористих вторинних колекторів [11]. 

Глинисті породи є обов’язковим елементом більшості 

нафтогазових систем, формуючи регіональні, зональні та локальні 

покришки. За вмісту органічної речовини вони здатні генерувати т. зв. 

«сланцеві» вуглеводні, які внаслідок міграції формують традиційні, а 

також містять сингенетичні поклади «сланцевих» нафти і газу в різних 

регіонах світу.  

Разом з осадовими породами іншого складу під час занурення в 

седиментаційних басейнах глинисті породи зазнають катагенетичних 

перетворень, які можуть призводити як до зростання їхньої екранувальної 

здатності, так і до її повної втрати й перетворення таких порід на 

колектори [3, 4, 7, 12, 14]. Крім того, детальні лабораторні дослідження 

глинистих порід, що збагачені органічною речовиною та містять 

«сланцеві» вуглеводні, демонструють суттєвий вплив катагенетичних 

перетворень на їхні колекторські властивості [15]. Саме тому вивчення 

вторинних (постдіагенетичних) змін глинистих порід в седиментаційних 

басейнах має важливе значення для прогнозування нафтогазоносності 

останніх. 

Аргіліти, що відібрані зі свердловин Котелевсько-Березівсько валу, 

темно-сірі до чорних, з дрібним слюдистим матеріалом і стягненнями 

піриту на поверхнях нашарування. Іноді пірит заповнює тріщини або 

утворює окремі прошарки. Зрідка трапляються вуглисті різновиди 

(Березівська 203). Часто аргіліти містять алевритову домішку, а деякі 
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зразки мають карбонатну складову (Котелевська 201, Більська 171, 183, 

184) та реагують з HCl. Аргіліти міцні, не розмокають у воді.  

У зразках зі свердловин Солохівсько-Диканського валу аргіліти 

темно-сірі та чорні, що переважно не розмокають у воді та не реагують з 

HCl. Місцями відмічається розсіяний алевритовий матеріал. Породи 

нечітко шаруваті з тонкими прошарками і лінзами, що збагачені 

кристалічним піритом. Іноді трапляються включення темно-коричневого 

сидериту і відмічається вапнистість. 

Електронно-мікроскопічні дослідження аншліфів показали, що 

розсіяний алевритовий матеріал у глинистих породах не впливає на 

значення їхньої пористості. Вивчення компонентного складу глинистої 

складової дало змогу  ідентифікувати найважливіші катагенетичні 

перетворення й оцінити їхній імовірний вплив на екранувальні властивості 

глинистих товщ. Встановлено, що вивчені глинисті породи 

перетворювалися під впливом фонових і накладених процесів. Серед 

фонових – ідентифіковано ущільнення порід і гідрослюдизація 

монтморилоніту через змішаношарову стадію. При цьому ущільнення 

прогнозовано призводило до зменшення значень пористості. Процеси ж 

гідрослюдизації супроводжуються зростанням вмісту калію, що 

підтверджено проведеними геохімічними дослідженнями. 

До накладених процесів залучено карбонатизацію (сидеритизацію), 

піритизацію та каолінітизацію. При цьому сидеритизація та піритизація 

суттєво не впливають на ФЄВ вивчених порід. Натомість, метасоматична 

каолінізація збільшує значення їхньої пористості. Цей висновок 

підтверджується також даними зарубіжних дослідників [15]. 

Парагенезиси вторинних мінералів свідчать про перебування 

досліджених порід на підстадіях мезокатагенезу. Виявлені вторинні 

перетворення не призводять до суттєвого зниження екранувальної 

здатності глинистих товщ.  

Модель катагенетичного флюїдотриву. На основі дослідження 

нижньокам’яновугільних порід різного літологічного складу узагальнено 

отримані результати стосовно проявлених фонових і накладених 

вторинних процесів. Для комплексної інтерпретації цих результатів до 

аналізу залучено значення ФЄВ вивчених порід і термобаричні дані та 

застосована методика прогнозування регіонального катагенетичного 

флюїдотриву (КФТ). На думку її розробників, КФТ формуються внаслідок 

привнесення та випадіння із розчинів карбонатної речовини в інтервалі 

геохімічного бар’єру, що обмежений ізотермами 110 та 120 °С. Нижче 

КФТ містяться зони розущільнення, тріщинуватості й метасоматичної 

мінералізації, які можуть бути потенційними колекторами вторинного 

походження [1, 9]. Загалом, зазначений температурний інтервал обмежує 

зону ущільнених порід, положення якої в розрізі прямо не залежить від 

глибини, літології та віку порід.  
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За даними фактичного та розрахункового розподілу пластових 

температур у районі досліджень було окреслено такі межі КФТ в розрізах 

досліджених свердловин: 

 

Назва родовища Глибина покрівлі КФТ, м Підошва КФТ, м 

Котелевське 4600 5100 

Березівське 4560 4940 

Степове 4741,7 5245,9 

Більське 4031 4421 

Коломацьке 4770,8 5143,3 

Солохівське 4138,06 4535,52 

Західносолохівське 4400 4750 

 

Результатати аналізу показують, що за прогнозними розрахунками 

та за фактичними вимірами значень пластових тисків різкий стрибок 

пластового тиску спостерігається нижче зони КФТ, що підтверджує 

наявність ущільненої товщі, або КФТ. 

Водночас, у процесі детального розгляду й аналізу даних ГДС 

виявилося, що ущільнені зони, локалізовані в теригенних породах, трохи 

зміщуються відносно розрахованих глибин залягання підошви та покрівлі 

КФТ, що може бути обумовлено впливом тектонічної інверсії та 

палеотемпературними факторами, які досить складно врахувати. Верхня 

частина КФТ не є такою щільною, як передбачалося, що можна пояснити 

обмеженою в часі дією сучасних температур на розрахункових глибинах.  

При вивченні карбонатних і глинистих порід такого різкого 

зміщення зони КФТ не спостерігали, що може бути пов’язане з 

особливостями й інтенсивністю проявлених вторинних змін. У глинистих 

породах відмічаються переважно фонові зміни із незначним впливом 

накладених, що не створює контрастної зональності, можливо, через 

обмежену циркуляцію флюїдів у таких породах. Карбонатні породи, 

навпаки, легко піддаються вторинним змінам, але їхня інтенсивність 

залежить від первинних умов седиментації та від надходження агресивних 

глибинних розчинів.  

Загалом наші дослідження підтверджують коректність концепції 

КФТ. Найбільших вторинних змін зазнали породи в температурному 

інтервалі 110–120 °С, що підтверджується стандартним комплексом 

лабораторних досліджень, оцінкою ФЄВ порід і даними ГДС [2]. Проте в 

деяких випадках КФТ зміщується нижче ізотерми 120 °С, що, ймовірно, 

обумовлено впливом на осадові породи тектонічних інверсій і 

палеотемператур, які під час розрахунку вищезазначених меж КФТ не 

були враховані. 
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Висновки. Результати проведених досліджень і комплексний аналіз 

геолого-геофізичних матеріалів Котелевсько-Березівського та Солохівсь-

ко-Диканського валів дають підстави зробити висновки, найважливіші з 

яких такі: 

1. Нижньокам’яновугільні породи різного літологічного складу на 

глибинах, що перевищують 4 тис. м, змінені в результаті фонових і 

накладених процесів. Фонові процеси, що відбувалися під дією тисків і 

температур, які зростали з глибиною, свідчать про перебування вивчених 

порід на стадії мезокатагенезу (МК2-МК3).  

2. Вплив накладених процесів залежав від первинного складу порід. 

Вони могли призводити до суттєвої зміни мінерального складу та 

структури карбонатних, теригенних і глинистих порід нижнього карбону і 

зумовлювали зміни їхніх ФЄВ. Процеси вторинної доломітизації 

найбільше впливали на зростання пористості карбонатних порід, а 

пористість теригенних порід зростала внаслідок вторинної каолінізації. 

Каолінізація впливала також і на ФЄВ глинистих порід, зменшуючи їхню 

екранувальну здатність. 

3. Підтверджено наявність КФТ в інтервалі ізотерм110-120 °С, де 

інтенсивність катагенетичних суттєво зростає, що призводить до 

ущільнення порід і формування вторинних флюїдотривів. Поряд із тим, 

положення КФТ у вивчених свердловинах не є витриманим, що 

пояснюється тектонічними інверсіями та впливом палеотемпературних 

факторів.  

Дослідження виконано на кафедрі геології нафти і газу ННІ 

«Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в  рамках кафедральної наукової теми 16КП049-08. 

Автори вдячні співробітникам УкрНДІгаз (м. Харків) за надання 

кернового матеріалу та результатів лабораторних визначень ФЄВ, а також 

завідувачу кафедри мінералогії, геохімії та петрографії С.Є. Шнюкову за 

допомогу в проведенні досліджень у науково-дослідній лабораторії 

мінералого-геохімічних досліджень ННІ «Інститут геології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 
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Палеоценові відклади за розмірами розвіданих запасів є 

домінуючими серед нафтогазоносних комплексів Причорноморсько-

Кримської нафтогазоносної області (понад 45 % від сумарних початкових 

геологічних запасів родовищ регіону). В межах акваторії Чорного моря 

відкрито 6 газових і газоконденсатних родовищ, 3 з яких (Голіцинське, 

Одеське та Штормове) за розмірами запасів належать до середніх [6]. 

Поклади приурочені до горизонтів органогенних, органогенно-

детритових вапняків данського та зеландського ярусів, які перекриті 

мергельно-глинистими відкладами танетського ярусу. Пастки вуглеводнів 

у карбонатних відкладах, як правило, характеризуються складною 

морфоструктурою. У зв’язку з цим у процесі прогнозування перспектив-

них ділянок на одне з перших місць висувається детальне вивчення 

літологічної будови розрізу, зокрема, в аспекті її фаціального характеру.  

У роботі на основі літогенетичної інтерпретації результатів 

геофізичного дослідження свердловин (радіоактивний каротаж) і 

фрагментарних петрографічних даних розглянуто особливості літолого-

фаціальної будови та літофізичної структури палеоценових відкладів за 

перетинами: св. Безименна-2 – Флангова-2 – Голіцина-2 – Голіцина-3 – 

Шмідта-6 (північний борт прогину); св .Одеська-2 – Гамбурцева-2 – 

Штормова-3 – Кримська-1 – Центральна-1; св. Сельського-40 – Штормова-

3 – Архангельського-1 (південний борт прогину). 

За особливостями розвитку вапняків, мергелів і аргілітів у відкладах 

палеоцену спостерігається доволі виразна просторово-вікова 

неоднорідність будови розрізу. Загалом, у межах північного борту 

виділено три його типи: мергельний (св. Флангова-2), аргіліто-вапняково-

мергельний (св. Голіцина-2) і мергельно-вапняковий (св. Голіцина-3, 

Шмідта-6, Безименна-2). Найбільш своєрідною є структура розрізу св. 

https://doi.org/10.1002/9781444304459.ch
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Флангова-2, де на фоні домінування мергелів (67-68 %) спостерігається 

його тонка шаруватість. Так, пачки мергелів потужністю 5–32 м 

розшаровані горизонтами аргілітів та вапняків завтовшки 0,5–4 м. При 

цьому характерний доволі рівномірний розвиток по розрізі у цих літотипів. 

Розріз св. Голіцина-2 за середнім вмістом різних літологічних відмін 

можна розглядати як перехідний між розрізами св. Флангова-2 та 

Голіцина-3. Втім, йому притаманні неоднорідність складу та структури. 

Так, відклади дату характеризуються домінуванням аргілітів, вміст яких у 

верхній його частині досягає 79-88 %, що загалом відображає 

трансгресивну природу осадонагромадження протягом данського віку. 

Подібні особливості характерні і для відкладів зеландського ярусу: зміна 

вапнякових утворень мергельно-глинистими. Літологічна будова 

танетських нашарувань загалом є подібною до таких св. Флангова-2. 

Розрізи св. Голіцина-3 та Шмідта-6 характеризуються домінуванням 

вапняків, які доволі рівномірно поширені та формують потужні (до 30 м у 

св. 3) пачки. У св. 6 відклади є більш тонкошаруватими (товщина 

вапнякових пачок не первищує 8 м). Крім того, у цій свердловині нижня 

частина данію складена вапняково-мергельними утвореннями. Для обох 

свердловин характерний глинисто-карбонатний склад відкладів 

танетського ярусу. 

Неоднорідність літологічної будови відкладів палеоцену південного 

борта найвиразніше проявилася в нашаруваннях танетського ярусу. Це 

насамперед пов’язано з розвитком теригенних (пісковики, алевроліти) 

утворень у розрізі св. Одеська-2 на фоні домінування глинистих і 

карбонатних відмін у решті свердловин. Загалом цей ярус представлений 

трьома типами розрізу: теригенним (св. Одеська-2), карбонатним (св. 

Гамбурцева-2,), карбонатно-глинистим (св. Кримська-1, Штормова-5, 

Центральна-1). 

Теригенний – складений двома пачками (28-35 м) перешарування 

алевролітів (0,5-8 м) і пісковиків (0,3- 7 м), які розділені аргілітовими 

пачками (18-22 м). Спостерігаються поодинокі прошарки мергелів  

(до 0,5 м). Вміст алевролітів становить 34 %, аргілітів – 33 %, пісковиків – 

26 %, мергелів – 7 %.  

Карбонатний тип у св. Гамбурцева-2 представлений доволі 

рівномірним перешаруванням вапняків і мергелів із мергельно-глинистим 

горизонтом (~ 25 м) у середній частині розрізу. При цьому в нижній 

частині відкладів спостерігається більш тонкошарувата структура  

(вапняки – 0,5-1,5 м; мергелі – 0,5-3,0 м), ніж у верхній (вапняки – 1,0-6,0 

м; мергелі – 0,5-5,0 м). Вміст мергелів у розрізі становить 49 %, вапняків – 

40 %, аргілітів – 11 %. Відклади, розкриті св. Сельського-40, відрізняються 

розвитком двох вапнякових горизонтів (5 та 9 м) у нижній частині та 

тонким перешаруванням (~ 0,5 м) вапняків і мергелів у глинистій товщі у 
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верхній частині. Відповідно вміст вапняків догори зменшується від 70 до 

33 %, а аргілітів - зростає від 3 до 40 % (за незмінної ролі мергелів – 27 %). 

Карбонатно-глинистий розріз характеризується розвитком 

мергельно-вапнякових пачок у його нижній частині  й істотно глинистих 

утворень з окремими прошарками мергелів (рідко вапняків) – у верхній. 

Вміст аргілітів варіює від 70 % та 78 % (св. Штормова-5 і 

Архангельського-1) до 40 та 47 % (св. Сельського-40 та Кримська-1), 

мергелів – від 32 % (св. Кримська-1) до 23 % (св.  Штормова-5), вапняків – 

від 7 % (св. Штормова-5) до 21 % (св. Кримська-1). 

Відклади зеландського ярусу складені переважно вапняками, вміст 

яких становить 60-75 %, мергелів – 26-38 %, аргілітів – 2-7 %. При цьому в 

різних ділянках спостерігається певна специфіка будови розрізу. Так, у св. 

Гамбурцева-2 та Центральна-1 відклади представлені рівномірним 

перешаруванням вапняків (0,5-4 м) та мергелів (0,3-2 м). Натомість, у св. 

Штормова-3 такий характер притаманний лише верхній частині розрізу, у 

його низах спостерігаються потужні (до 10 та 15 м, відповідно) вапнякові 

горизонти. Св. Кримська-1 відрізняється розвитком у середній частині 

розрізу вапняково-мергельно-аргілітової пачки завтовшки близько 40 м. 

Розріз же св. Одеська-2 є істотно мергельним (76 %) з окремими 

прошарками (до 1,5 м) вапняків (17 %).  

Літологічна будова данських відкладів, на відміну від зеландських, є 

більш мінливою по латералі як за вмістом основних порід, так і за 

структурою розрізу. В цілому виділено три типи розрізу: вапняковий  

(св. Одеська-2, Штормова-3, Архангельського-1), глинистий (св. 

Гамбурцева-2) та мергельно-вапняковий (св. Кримська-1, Центральна-1, 

Сельського-40). 

Перший тип характеризується значним вмістом вапняків 62-67 %. 

При цьому спостерігається нерівномірність їхнього розвитку в розрізі. Так, 

у св. Одеська-2 потужні (до 38 м) горизонти вапняків поширені у нижній 

частині, верхня ж  – складена перешаруванням вапняків (0,2-6,0 м) та 

мергелів (0,5-7,0 м). У св. Штормова-3 потужніші вапняки (до 8,0-15 м) 

тяжіють до середини розрізу, натомість верхня та нижня його частини 

складені пачками тонкого (0,5-3,0 м) перешарування вапняків і мергелів. У 

св. ж Архангельського-1 вапнякові шари розвинені у середній і верхній 

частинах розрізу, нижня – представлена вапняково-мергельними утворен-

нями.  

Другий тип відрізняється переважанням аргілітів (51 %) із 

розвитком двох мергельно-вапнякових пачок (12 та 21 м) у середній і 

нижній частинах розрізу. 

Третій тип характеризується тонким перешаруванням основних 

літологічних відмін: аргіліти – 0,5-1,5 м (вміст 14-20 %); мергелі – 0,2- 

4,0 м (вміст 35-53 %); вапняки – 0,3-2,0 м (вміст 38-64 %). 
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Літологічна неоднорідність палеоценової товщі виразно відображає 

її літологічні та фаціальні особливості, що проявляється як у цілому 

розрізі, так і у будові його окремих ярусів.   

Загалом, у відкладах данського та зеландського ярусів на 

північному борті прогину в західній і передусім східній частинах перетину 

розвинені доволі потужні тіла (до 40–80 м) вапнякових літмітів, які 

перекриваються істотно глинистими утвореннями танетського віку. У 

центральній частині перетину (св. Флангова-2) беззастережно домінують 

мергельні літміти. Розріз св. Голіцина-2 відрізняється перешаруванням 

різноманітних літмітів і розвитком у середній та нижній частині відкладів 

данського віку глинистих утворень завтовшки до 60 м. 

Загалом, виходячи з характеру літологічної будови палеоцену, 

можна стверджувати, що розглянутий профіль перетинає чотири фаціальні 

зони. Перша – (св. Безименна-2) відрізняється редукованим розрізом, що 

пов’язують [6] як з седиментаційними перервами, так із розмивом 

відкладів. Решта зон характеризується розвитком повних розрізів 

палеоцену, натомість вони різняться за літологічним складом і будовою. 

Так, у другій (св. Флангова-2) – домінують пачки мергелів, у четвертій  

(св. Голіцина-3, Шмідта-6) – вапняків, третій (св. Голіцина-2) зоні 

притаманний перехідний тип розрізу. 

Південний перетин також характеризується виразною латеральною 

літолого-фаціальною зональністю. 

У відкладах данського ярусу потужні (до 70 м) тіла вапнякових 

літмітів розвинені у районах св. Одеська-2 Штормова-3 і Архангельського-

1. По латералі вони заміщуються мергельно-глинистими (св. Гамбурцева-

2), мергельними (св .Сельського-40)  та змішаними (св. Кримська-1, 

Центральна-1) утвореннями. Зеландський ярус у цілому характеризується 

підвищеним значенням у розрізі вапняків. При цьому вапнякові літміти 

істотно локалізовані у ділянці св. Гамбурцева-2, Штормова-3 і 

Архангельського-1. У напрямку св. Одеська-2 вони заміщуються мергель-

ними нашаруваннями, в напрямку св. Кримська-1 та Центральна-1 – 

змішаними утвореннями. Відклади танетського ярусу істотно 

відрізняються від нижчезалягаючих. Насамперед це пов’язане з розвитком 

теригенних утворень на заході (св. Одеська-2) та глинистих на сході (св. 

Штормова-3 – Центральна-1) та півночі (св. Архангельського-1). Більш 

карбонатними є відклади св. Гамбурцева-2, де у верхній частині розрізу 

фіксуються вапнякові літміти.   

У фаціально-генетичному аспекті карбонатні літміти, розвинені  

(у різних частинах розрізу) в ділянках св. Безименна-2, Голіцина-3, 

Шмідта-6, Одеська-2, Гамбурцева-2 та Штормова-3 розглядаємо як банко-

рифові (біогермні) тіла. Ділянки між ними, зокрема, у св. Флангова-2 та 

Голіцина-2, складені міжбіогермними літогенетичними утвореннями, які 

вірогідно представлені відкладами шлейфів та припливно-відпливних 
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каналів (згідно з класифікацією [5]). Крупні біогенні тіла наскрізного 

розвитку (в об’ємі данського та зеландського ярусів) локалізовані на 

структурах Голіцина, Шмідта і Штормова.  

Поширення горизонтів порід-колекторів різного типу та 

флюїдоупорів тісно пов’язане з певними фаціальними типами карбонатних 

утворень [2, 5]. Ґрунтуючись на цій залежності, побудували модель 

літофізичної структури відкладів палеоценового віку. При цьому слід 

зазначити, що уздовж усіх профілів поширена флюїдоупорна пачка 

нижнього еоцену, потужність якої, за [4], сягає 200 м, що відіграє важливу 

роль у формуванні резервуарів у палеоценових нашаруваннях. 

Розвиток порових колекторів у межах північного борта прогину 

прогнозується у ділянках поширення карбонатних літмітів (західна і східна 

частини перетину). Найпотужніша їхня пачка (близько 130 м) розкрита св. 

Голіцина-3. У напрямку площі Шмідта її товщина зменшується до 70-80 м 

за рахунок заміщення тріщинними відмінами. А в бік св. Голіцина-2 ця 

картина є ще більш виразною: товщина порових порід-колекторів не 

перевищує 30 м, вони виклинюються та частково заміщуються не тільки 

тріщинними колекторами, але і флюїдоупорними мергельно-глинистими 

утвореннями.  

У районі св. Голіцина-2 сформований склепінний резервуар, 

утворений пачками тріщинних і порових колекторів (зеландський ярус) 

загальною товщиною близько 80 м, які перекриті мергельно-глинистими 

утвореннями (близько 20-30 м) танетського віку. Власне, з цієї частини 

розрізу (інт. 2183-2210 м) отримано приплив газу (1942,3 тис. м
3 
/д). 

Виходячи з літофізичної структури, є підстави передбачати 

існування у цій ділянці ще кількох перспективних об’єктів. Перший – це 

припокрівельна пачка (близько 30 м) тріщинних колекторів, перекрита 

глинистими породами нижнього еоцену. Другий – це середня частина 

відкладів данського ярусу, складена тріщинними колекторами (близько 80 

м), перекрита мергельно-глинистими нашаруваннями завтовшки 40-50 м. 

Ці інтервали у св. 2 не випробовувалися. Якщо припустити продуктивність 

останнього об’єкта, то перспективними можуть виявитись і потужні 

колектори порового типу, розкриті св. 3. На користь цього припущення 

свідчать значні припливи газу (325,8 тис. м
3 

/д) у св. 4 (верхи данського - 

низи зеландського ярусів), яка розташована ~ у 5 км на північний захід від 

св. 3.  

У західній частині перетину склепінний резервуар приурочений до 

Безименної структури, де пачки порових і тріщинних колекторів перекриті 

флюїдоупорними відкладами верхів палеоцену - низів еоцену. У св. 1 з 

цього інтервалу (1072-1090 м) отримано приплив газу (100 тис. м
3 
/д). У св. 

2 відклади не випробовувалися. Враховуючи сприятливі структурні умови, 

а також частковий [6] розмив відкладів палеоцену, є підстави передбачати 
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доволі високі колекторські параметри порід завдяки впливу 

інфільтраційних розчинів, що істотно підвищує перспективи цієї ділянки. 

Характер будови відкладів палеоцену дає змогу локалізувати дві 

ділянки ймовірного розвитку неструктурних пасток вуглеводнів. Перша 

(літологічна) – прогнозується між св. Флангова-2 та Голіцина-2, де 

виклинюються три горизонти тріщинних колекторів завтовшки 10-20 м. 

Друга (тектонічно екранована) – розташована на схід від св. Безименна-2, 

де три пачки порових і тріщинних колекторів загальною товщиною 

близько 100 м по розривному порушенні контактують з відкладами 

нижньої крейди, які, згідно з [3], представлені аргілітовим літологічним 

комплексом. 

Літофізична будова палеоценових відкладів південного борта в 

межах східної частини дослідженої ділянки є доволі однорідною. Це 

полягає у суцільному розвитку горизонтів порових і тріщинних колекторів 

у данському,  зеландському ярусах та флюїдоупорної пачки (70-150 м) у 

верхній частині танетського розрізу. Найпотужніші порові колектори (до 

150 м) зафіксовані у районі структури Архангельського. У південному та 

західному напрямках їхня потужність зменшується до 50-60 м за рахунок 

заміщення колекторами тріщинного типу, які формують кілька горизонтів 

завтовшки 40-100 м. Літофізична будова розрізу св. Штормова-5 

характеризується певними особливостями:  розвиток чотирьох пачок 

порових (15-40 м) і п’яти – тріщинних (10-25 м) колекторів. Власне з 

верхньої пачки порових колекторів тут отримано приплив газу 339 тис. м
3 
 

на добу. Нижчезалягаючі горизонти колекторів у перетині ІІ-ІІ теж 

виглядають перспективними. Втім, як очевидно з перетину, склепінна 

пастка існує лише у верхній частині зеландських відкладів. 

Літофізична будова палеоценових відкладів у західній частині 

дослідженого району (структури Одеська та Гамбурцева) характеризується 

певною специфікою. Тут з’являються окремі флюїдоупорні горизонти, які 

встановлені у середній частині данського, танетського та верхах 

зеландського ярусів. При цьому у св. Одеська-2 у данських відкладах 

домінують порові колектори (дві пачки потужністю 30 і 100 м); у 

зеландських і тенетських – тріщинні  (чотири пачки завтовшки від 20 до 

100 м). Натомість, у св. Гамбурцева-2 абсолютно переважають колектори 

тріщинного типу – п’ять пачок (20-80 м). 

Виходячи з літофізичної структури, прогнозується існування 

декількох перспективних об’єктів. На Одеській структурі отримано 

припливи газу (св. 2, інт. 1408 - 1436 м.  Qг = 83,2 тис.м
3
/д; св. 4, 1574-1610 

м. Qг = 542,8 тис.м
3
/д). Продуктивними можуть бути і тріщинні колектори 

припокрівельної частини відкладів палеоцену, де вони представлені 

піщано-алевролітовими утвореннями. 

У районі структури Гамбурцева прогнозується пастка, пов’язана з 

екрануванням по розлому колекторських горизонтів палеоцену 
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нашаруваннями верхнього майкопу, які представлені істотно глинистими 

пелагічними утвореннями. Подібного типу пастка у цій же ділянці могла б 

існувати і в зануреному блоці (з боку Одеської структури). Але в даному 

випадку відклади палеоцену контактують із проникними карбонатними 

утвореннями шлейфів руйнування біогермних масивів турону-сантону [1]. 

Перспективною є структура Сельського (склепінна пастка), де 

потужні пачки порових і тріщинних колекторів екрануються глинистими 

горизонтами верхів палеоцену - низів еоцену.  

Між структурами Архангельського та Штормова прогнозується 

тектонічно екранований резервуар, де колекторські горизонти данських і 

зеландських відкладів по зоні розлому контактують із відкладами кампану, 

які, згідно з [1], представлені малопроникними мергельно-глинистими 

утвореннями зовнішнього шельфу. 

Отже, в результаті проведених досліджень встановлено особливості 

просторово-вікової літолого-фаціальної мінливості відкладів палеоцену. У 

східній і західній частинах дослідженої ділянки розвинені вапнякові 

біогермні тіла, у центральній – вапняково-мергельно-глинисті утворення  

шлейфів і припливно-відпливних каналів. Створені моделі літофізичної 

будови відкладів палеоцену. На основі цього локалізовано перспективні 

об’єкти (пастки склепінного, літологічно- і тектонічно- обмеженого типів). 
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Геологічні пам’ятки, або об’єкти геологічної спадщини є 

унікальними ділянками земної поверхні, які «найбільш виразно 

характеризують геологічну будову та історію розвитку Землі, мають 

наукове та освітнє значення і потребують охорони» [1]. Геологічні 

пам’ятки постійно перебувають у процесі руйнівних перетворень під 

впливом природних чинників і впливом людської діяльності та 

потребують особливих заходів з їхнього збереження. Виявлення й охорона 

геологічних пам’яток як частина загальної природоохоронної справи 

значно поширені в Україні і набули міжнародного значення і. Нині 

запропоновано два підходи у ставленні до геологічних пам’яток. 

Прихильники першого пропонують виявляти цінні природні об’єкти, 

здійснювати їхнє всебічне вивчення та консервування на заповідних 

територіях, без доступу для широкого загалу. Згідно з іншою думкою [2], 

геологічну спадщину необхідно популяризувати (передусім в геотуризмі), 

оскільки в ній зареєстрована історія розвитку Землі, пізнання якої позитивно 

впливає на освіту, культуру, формування світоглядних принципів і взаємин 

людей з довкіллям. Тому використання геоспадщини як туристичних 

об’єктів є кориснішим, ніж їхня консервація.  

Геотуристична діяльність в Україні започаткована в 90-ті роки  

ХХ ст. і нині активно поширюється. Геотуризм за [9], - це розділ 

пізнавального краєзнавчого туризму, що ґрунтується на пізнанні 

геологічних (геоморфологічних) об’єктів і процесів, а також на отриманні 

від їхнього спостереження естетичних вражень. Методологічні засади 

цього новітнього напряму туризму наразі у стадії розробки. Головними 

демонстраційними об’єктами геотуризму є геоатракції (геотуристичні 

сайти) – передусім геологічні природні об’єкти, що є предметом 

зацікавлення туристів. Для досягнення оптимального балансу між 

збереженням геоспадщини та її раціональним використанням у геотуризмі, 

а також для зменшення неконтрольованого відвідування природних 

об’єктів необхідно облаштовувати тематичні геологічні стежки 

(геотрейли), які б об’єднували геоатракції, найцікавіші в науковому, 

інформаційному, естетичному та рекреаційному сенсі.  
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Парк «Знесіння» у Львові є першим в Україні регіональним 

ландшафтним парком, розміщеним усередині великого міста (у його 

північно-східній частині), він займає площу 312 га. З центру міста легко 

дістатися до парку пішки за 20 хвилин, є хороший доїзд громадським 

транспортом, особливо з південної сторони. Парк має унікальну 

геологічну і геоморфологічну позицію. Він охоплює місце збігу двох 

височин: Знесінської (або Лисогірської) Львівського Опілля (південна і 

південно-східна частини парку, абсолютні відмітки до 388 м) та Пасмового 

(Грядового) Побужжя Малого Полісся (менша північна частина парку з 

абсолютними відмітками 220-270 м) [10]. У тектонічному сенсі парк 

лежить на стику двох платформ: (Східноєвропейської та Західно-

європейської); і в межах Буського (Пасмове Побужжя) і Львівського 

(Лисогірська височина) тектонічних блоків [3], які відділені один від 

одного стрімким ерозійно-тектонічним уступом заввишки 88-115 м. 

За основу парку взято унікальний природний ландшафт, на якому 

відбилися сліди людської діяльності протягом століть. У естетичному 

розумінні парк - це найвищі місця у Львові, мальовничі локальні пейзажі 

(перепад висоти понад 100 м), чудові краєвиди на місто. Знесінську 

височину прекрасно видно з міста, тож вона стала типовим ландшафтним 

акцентом, елементом візитної картки Львова з давніх часів (наприклад 

гравюра Пассаротті з ХVІ ст.). В історико-культурному аспекті територія 

парку постійно зазнавала змін під час господарської діяльності людей. Тут 

були одні з перших поселень, починаючи зі знахідок, що датуються  

ІV-II тис. до н.е., і до яскраво виражених елементів культових та 

фортифікаційних споруд IХ-XI та ХIII-XYI ст., коли Знесіння 

функціонувало як східний щит Львова, остання оборонна система перед 

укріпленнями Високого Замку (капища і городища на г. Баба, 

Світовидовому полі, Кривчицях). Земля Знесіння пам’ятає визвольні 

козацькі війни ХVIІ ст., боротьбу за незалежність України в часи Першої 

світової війни, як і культурний розвиток у післявоєнний (1930-ті роки) і 

подальші періоди [4]. У сенсі антропогенного впливу на територію 

потрібно звернути увагу на давню, проте не найкращу традицію 

експлуатації порід Знесінської височини для будівельних потреб [8]. Це 

були каменоломні у ХVІІ ст., а пізніше - особливо інтенсивно у другій 

половині XX ст. - експлуатація покладів піску, внаслідок чого змінився 

рельєф - зникли ділянки Знесінської височини, на місці яких маємо чаші 

кар’єрів.  

Як наслідок отримано нетиповий результат - поліфункційний за 

характером використання ландшафт, до складу якого ввійшли: техногенні 

ділянки - колишні кар’єри; старий пам’ятковий цвинтар; музей народної 

архітектури; відкриті зелені простори, ставки, джерела, потоки, ділянки 

лісу, природні комплекси й окремі пам’ятки природи, історії, культури; 

житлові квартали, пам’ятки архітектури (церкви: Вознесіння (поч. XX ст.), 
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костел і монастир св. Йосафата та усіх мучеників (ХVІ ст.), св. Іллі  

(ХVІІ ст.), св. Миколая (ХVIII ст.); деякі вілли, котеджі, господарські 

будівлі (поч. XX ст.); промисловий сектор і зразки промислової 

архітектури (XIX-XX ст.) [4]. 

Попри значні зміни, спричинені активним втручанням людини, 

добре зберігся природний каркас височини. Геологічні та геоморфологічні 

пам’ятки є сильним акцентом парку «Знесіння». Вони розкривають історію 

геологічного розвитку, яка добре експонується на всій території парку: 

через відслонення порід на стінках колишніх піскових кар’єрів, в місцях 

виходу на поверхню пісків, пісковиків і вапняків, на окремих підданих 

звітрюванню валунах, в скам’янілій флорі і фауні на оголених схилах гір, в 

останцевих пагорбах і стрімких ярах, вздовж потоків та в терасоподібних 

уступах. Регіональний ландшафтний парк «Знесіння» - єдиний парк міста 

Львова, в якому є численні геологічні об’єкти - природні експозиції 

нашарувань відкладів різних геологічних періодів (крейдового, 

неогенового, четвертинного), джерела, техногенні форми рельєфу тощо, 

доступні для спостережень і привабливі для туристів [5-7].  

ОбЧєднуючою ідеєю розвитку парку є те, що він має формуватись 

як демонстраційно-навчальний комплекс з інфраструктурою туристично-

рекреаційного обслуговування. Інформаційно-освітня робота сконцентро-

вана на таких основних напрямах: ознакування території, виявлення і 

вивчення найцікавіших туристичних об’єктів; опрацювання тематичних і 

оглядових дидактичних стежок і майданчиків; створення геотуристичних 

маршрутів парку «Знесіння», які би сполучали унікальні геологічні й 

історико-культурні об’єкти і показували взаємозв’язок між геологією, 

геоморфологією та міським розвитком. Перспективною формою 

природоохоронної справи є геотуристичні стежки. Це спеціально 

обладнані маршрути, що прокладені по привабливих для туриста місцях і 

організовані в такий спосіб, щоб вони не порушували природний баланс 

ландшафтів, не виснажували туристично-рекреаційні ресурси парку та 

одночасно сприяли популяризації геоспадщини і розвитку міського 

геотуризму у Львові. Їхнє головне призначення – ліквідація браку знань у 

галузі охорони довкілля, виховання толерантного і шанобливого ставлення 

до довкілля, заповідних ландшафтів, наших надбань, історичних та 

природних пам’яток і розуміння взаємного зв’язку між природними й 

історико-культурними елементами довкілля. 

Метою геотуристичної стежки є захист, збереження природного 

ресурсу, регулювання розвитку парку «Знесіння» завдяки популяризації 

унікальних об’єктів, які розташовані на території парку, і створення умов 

для освітньо-пізнавальної, навчальної та пропагандистської природо-

охоронної роботи. Підготовка проєкту геостежки парку «Знесіння» доволі 

складна і тривала. Роботу над організацією геостежки виконували у кілька 

етапів. На першому етапі здійснено польові роботи, під час яких виконано 
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оцінювання та відбір найцікавіших об’єктів, прокладено маршрут на 

місцевості, за допомогою GPS-технологій визначено точне географічне 

розташування компонентів геостежки, виміряна довжина маршруту й 

відстань між експозиціями, визначено місця зупинок. У подальшому 

виконано систематизацію й опис геотуристичних об’єктів, створено карту 

маршруту.  

Як показує огляд головних підходів до вивчення геологічної 

спадщини [2], методика відбору природних об’єктів і визначення їхньої 

геотуристичної привабливості перебувають у стадії розробки. На 

початкових стадіях вивчали геологічну будову парку, шукали найцікавіші 

природні об’єкти, виконували їхнє всебічне геологічне вивчення під час 

польових досліджень, порівняльний аналіз і оцінювання за такими 

критеріями, як репрезентативність, унікальність, доступність, комплекс-

ність, наукова, освітньо-пізнавальна цінність, геотуристична атракційність 

тощо. Надалі систематизували отримані дані та розробляли паспортизовані 

(стандартизовані й конкретизовані) характеристики геотуристичних 

об’єктів [5-7].  

Поділ об’єктів геоспадщини на категорії та створення класифіка-

ційної системи є одним з найскладніших і найменш розроблених 

методологічних питань. Наразі є низка класифікаційних систем, які 

ґрунтуються на різних підходах до розуміння предмету досліджень. 

Детальний огляд підходів до систематики геологічних пам’яток наведено в 

[2]. На думку авторів, найбільш об’єктивною є класифікація  

В. А. П. Уїмблдона зі співавторами [11], яку взято за основу.  

Геотуристична стежка містить різні пункти й експозиції, що 

демонструють унікальні природні відслонення, скам'янілості, останцеві 

пагорби, джерела в межах парку, а також історико-культурні будівлі, під 

час спорудження яких використовували природний камінь. Усі об’єкти 

парку, які запропоновано залучити до стежки, розділені на три групи: 

природні геолого-геоморфологічні (відслонення гірських порід різних 

геологічних періодів, геоморфологічні та палеонтологічні пам’ятки, 

джерела тощо), антропогенні гірничо-промислові (колишні піщані кар’єри) 

та історико-культурні (сакральні споруди, під час будівництва яких 

використовували природний будівельний камінь). Перелік геотуристичних 

об’єктів парку включає чотирі відслонення (місцезнаходження автохтонної 

міоценової біоти (вул. Заклинських); типовий розріз нараївських шарів і 

межі з підстильними знесенськими шарами неогену (вул. Мучна); опорний 

розріз кайзервальдських шарів (нижня частина) неогену (г. Вовча); 

опорний розріз кайзервальдських шарів (верхня частина) неогену і межі з 

покривними тернопільськими шарами (г. Лева)); монотипні: два 

геоморфологічних об’єкти (гора Баба і звітріла брила); гідрогеологічні – 

джерела по вул. Буська і вул. Заклинських; гірничо-промислові об’єкти – 

численні колишні піскові кар’єри; історико-культурні (будівельний камінь 
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стін і огорожі церков Св. Йосафата і всіх мучеників і Знесіння, а також 

надгробні пам’ятники з натурального каменю цвинтаря Знесіння. 

Найцікавішими природними об’єктами обрано чотири відслонення, 

паспортизована характеристика яких наведена в [5-7]. Вони легкодоступні, 

з високою атракційністю, науковою та освітньо-пізнавальною цінністю.  

Також стежка включатиме деякі оглядові майданчики та історико-

культурні атракції, в яких використано природний камінь. Наразі 

завершується опис об’єктів стежки, підбір матеріалів для інформаційних 

стендів (їхня конструкція та композиційне вирішення), опрацювання 

правил і норм поведінки на стежці тощо. Найскладнішим питанням під час 

прокладання геостежки є створення відповідної інфраструктури, яка 

потребує суттєвих капіталовкладень. Це облаштування оглядових 

майданчиків, доріжок, відпочинкових зон, встановлення лав для сидіння, 

інформаційних стендів з мапами, видання та розповсюдження путівників, 

інших інформаційних матеріалів, догляд за стежкою для підтримання її в 

експлуатаційному стані. Загальна протяжність маршруту – 7 км, він 

розрахований на різновікові групи, пролягає в мальовничих місцях парку 

«Знесіння» і придатний для проведення пізнавальних, наукових і 

навчальних екскурсій різної тривалості для різних категорій населення. 

Залежно від потреб і вікової категорії екскурсійних груп геотур можна 

скорочувати, ознайомлювати не з усіма об’єктами або проходити лише 

частину стежки. Геотуристична стежка має достатню інформаційну 

насиченість і буде привабливою для всіх, хто по ній пройде. Вона 

придатна для поєднання пізнавально-освітньої та виховної роботи з 

проведення моніторингових спостережень за сучасними геологічними 

процесами, збору і створення колекцій скам’янілостей, вивчення 

особливостей гірських порід, виконання різноманітних геологічних 

маніпуляцій із діагностики відкладів, визначення залишків давніх 

організмів тощо. Діяльність туристів на геотуристичній стежці пов’язана 

не тільки з вивченням природи, але і з різноманітними видами 

природокористування, з оцінкою його результатів, прогнозуванням 

можливих наслідків. 

Отже, в парку «Знесіння» є унікальний природний комплекс, що 

об’єднує 14 цікавих геолого-геоморфологічних, гірничо-промислових та 

історико-культурних об’єктів. Це повні розрізи, які демонструють 

геологічну будову певних ділянок парку; відклади, що містять унікальні 

комплекси скам’янілих організмів, або відслонення - еталонні для 

місцевих стратиграфічних підрозділів; гідрогеологічні та геолого-

промислові об’єкти (колишні кар’єри) і приклади застосування 

природного каменю в будівництві сакральних споруд. Усе зазначене 

належить до цінних об’єктів місцевого значення, які потребують режиму 

обмеженої охорони і рекомендовані для міського геотуризму, наукової, 

освітньо-пізнавальної, культурно-естетичної діяльності. Вони зосереджені 
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близько одне до одного, що дало змогу об’єднати їх у геотуристичну 

стежку для демонстрації геологічної будови та пізнання геологічного 

літопису території Львова і розробити нові підходи до туризму, які 

поєднують природу, історію та культуру. 
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Особливості картування відкладів менілітової світи у межах 

Гребенівського навчального полігону мали місце ще на початку освоєння 

цього терену як місця для навчальної геокартувальної практики. 

Загальновідомо, що у межах тут виділяють осадові товщі верхньої крейди 

та палеогену. Діагностика літологічних типів порід крейди, порід 

палеоцену й еоцену особливих труднощів не викликають. Трохи інша 

ситуація із відкладами олігоцену, до якого і зачисляють менілітову світу. 

Відповідно до наявних стратиграфічних побудов менілітова світа є 

літостратиграфічним підрозділом олігоцен-міоценових відкладів 

складчастих Карпат і Передкарпатського прогину. Початково була 

виділена австрійським мінералогом і геологом Ернстом Глокером як 

«менілітові сланці». Цим терміном було визначено у відкладах Моравії 

(адміністративна область у Чехії) характерну товщу гірських порід, 

складену чорними, збагаченими органікою аргілітами та силіцитами.  

Серед карпатських геологів загальновизнаним є тричленний поділ 

менілітового розрізу на нижньоменілітову, середньоменілітову та 

верхньоменілітову частини, які приймаються у межах Скибової зони в 

ранзі підсвіт. Вона вважається нафто-газоматеринською для нафтових і 

газових покладів Передкарпаття. 

Насамперед необхідно схарактеризувати загальних розріз цієї світи, 

бо для окремого регіону існують літологічні відміни, у тім числі в межах 

Скибової зони Карпат, де розміщений Гребенівський навчальний полігон. 

Нижньоменілітова підсвіта. В основі підсвіти залягає підроговико-

вий горизонт, названий шешорським. Представлений даний горизонт 

коричнево-чорними і темно-сірими невапняковистими аргілітами, сірими 

пісковиками, алевролітами та мергелями. Складаються алевроліти і 

пісковики переважно із кварцу (до 90-95 %). Зрідка трапляються польові 

шпати, мусковіт, глауконіт. Верхня частина горизонту складається з 

пісковиків, котрі нерідко заміщаються аргілітами. Середня товщина 

шешорського горизонту 15 м, в окремих свердловинах сягає 35 м (св. 10-

Космач-Покутська). На олігоценовий вік шешорського горизонту вказує 

також поява в цих осадах великої кількості рибних решток.  

У верхах нижньоменілітової підсвіти залягає піщано-аргілітовий 

горизонт. Товщина горизонту сягає 120 м. 

mailto:Shvayevskyi@ukr.net
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У розрізі Скибової зони Покутська-Буковинських Карпат 

нижньоменілітова підсвіта закінчується головецьким (ясельським) 

горизонтом, який складається з тонких шарів смугастих вапняків і місцями 

перешарувань чорних або світлих силіцитів, товщиною 0,4-15 м. 

Загальна потужність нижньоменілітової підсвіти сягає 270 м в 

Бориславсько-Покутської зони, від 1 до 350 м – у розрізі Скибової зони. 

Середньоменілітова підсвіта. Розріз середньоменілітової підсвіти 

складається з світло-сірих карбонатних аргілітів з перешаруваннями сірих 

пісковиків і жовтуватих доломітів. Підсвіта поділяється на два горизонти. 

Безпосередньо на відкладах нижньоменілітової підсвіти залягає 

горизонт зеленувато-сірих аргілітів, представлений ритмічним чергуван-

ням аргілітів та алевролітів. Товщина горизонту становить 110 м. (св. 10-

Космач-Покутська). Верхній горизонт представлений чергуванням 

пісковиків і аргілітів товщиною до 40 м. 

Загалом відклади середньоменілітової підсвіти мають нерівномірне 

поширення. 

У південних скибах Скибової зони Карпат відклади 

верхньоменілітової, середньоменілітової та частково нижньоменілітової 

підсвіт фаціально заміщаються перехідними шарами або верецькою та 

кросненською світами. 

Верхньомелітова підсвіта характеризується незначним вмістом 

прошарків пісковиків. У її підошві проходить горизонт роговиків. Також 

трапляються туфи потужністю до 60 м (Чечвинський горизонт). 

У мінеральному складі менілітових сланців основну роль відіграє 

кремнезем в аморфній напівкристалічній формі опалу та халцедону, якого 

в породі більше 50 %. У випадках, коли цей процент збільшується, сланці 

стають більш тонковерствуватими, а коли цей процент перевищує цифру 

90 %, сланець переходить у роговик. Крім кремнозему, в менілітових 

сланцях міститься від кількох до 30 % органіки, відносно мало відновленої 

та з великою кількістю кисню і сірки. У менілітових сланцях трапляється 

близько 10-15 % Аl2O3 та близько 5 % Fe2O3, незначний відсоток лугів, а 

також TiO2, CaO, MgO, P2O5  та ряд низка сполук. 

У них міститься також пірит у дрібних скупченнях, рівномірно 

розташований у породі, а також скупченнях у вигляді кокрецій 

мікроскопічних розмірів. Інколи пірит змінений до гідратних сполук 

окислів заліза. 

У межах навчального полігону породи цього вікового підрозділу 

мають досить значне латеральне поширення. Природні відслонення 

виявлені головно у долинах потоків (Лісничий, Києвець, руслова частина 

ріки Орява). При найперших дослідженнях цієї території виділяли 

головецьку та верховинську світи як частину олігоценових відкладів. Таке 

тлумачення було зумовлене головно літологічними чинниками. Однак 

детальні дослідження та накопичений наш фактичний матеріал дають 
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змогу висловити припущення про наявність неповного розрізу відкладів 

менілітової світи у межах полігону (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Відслонення відкладів Менілітової світи по потоку Києвець. 

 

Зазначимо головні ознаки цих порід, які дали нам можливість 

зробити такі висновки. Однією із головних картувальних ознак флішових 

товщ є характер ритмічності. Саме ця ознака допомагає іноді навіть 

візуально діагностувати приналежність до того чи іншого підрозділу. 

Породи, про які йдеться, мають переважно тонкоритмічний характер. Це 

можна бачити практично у всіх відслоненнях по потоках. Потужність 

окремих шарів коливається переважно від сантиметра до 20 см (окремі 

прошарки пісковиків) . 

Наступною картувальною ознакою є строкатий літологічний склад 

цієї товщі. Окрім традиційних для карпатського флішу компонентів, таких 

як пісковик, аргіліт і алевроліт, є низка екзотичних компонентів: мергелі, 

кремені, скременілі породи (роговики). У межах наявних відслонень ці 

породи трапляються досить часто, головно у русловій частині потоків 

(рис.2). 
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Рис. 2. Відслонення відкладів Менілітової світи по р. Орява. 

 

Саме такі породи формують маркувальні роговикові горизонти, які 

дають підстави вважати цю товщу менілітовою світою і, ймовірно, її 

нижчою частиною (нижньоменілітовою підсвітою). 

Результати наших досліджень (характер ритмічності, літологічний 

склад, маркувальні горизонти) дають підстави зробити висновок про 

наявність нижньої частини (нижньоменілітової підсвіти) цього 

стратиграфічного підрозділу у межах західної частини Гребенівського 

навчального полігону. Таке припущення можна зробити, аналізуючи 

неперервність розрізу, оскільки ми спостерігаємо згідний характер 

залягання цих порід на відкладах манявської світи середнього палеогену 

(рис.3). 
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Рис. 3. Відслонення відкладів Менілітової світи по р. Опір. 

 

З огляду на скибово-насувну будову цього регіону (полігон 

розміщений у межах двох скиб Параски і Зелем’янки), більшість відкладів 

цього підрозділу розміщені у скибі Зелем’янки, де вони найкраще 

відслонені. У межах скиби Параски ці породи відслонені дуже 

фрагментарно (потік Дерешин). Брак фактичного матеріалу у зв’язку з 

поганою відслоненістю по східній частині полігону не дає можливість 

зробити однозначні висновки про приналежність до певної частини світи. 

Також варто зазначити тектонічний момент – частина світи «зрізана» 

зоною насуву (потік Лісничий). Це теж створює проблему у встановленні 

частини світи. 

Звичайно, наші висновки потребують уточнення, насамперед 

мікропалеонтологічного. Очевидно, роботи такого характеру внесуть 

остаточну ясність у проблему діагностики верхньопалеогенових відкладів 

не лише Гребенівського полігону, а й усієї скибової зони Карпат. 
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Калуш-Голинське калійне родовище в тектонічному відношенні  

знаходиться в Передкарпатському крайовому прогині, ускладненому 

різномасштабними складчастими структурами, а у його геологічній будові 

беруть участь неогенові і четвертинні відкладення. Калієносні породи 

представлені нижньо-балицькою свитою, яка залягає моноклінально, а 

потужність в напрямку на південний захід зростає від 0 до 330-550 м. У 

розрізі калієносної нижньобалицької свити, яка виходить під четвертинні 

відкладення розрізняють нижній сильвінітовий і верхній каїніт-

лангбейнітовий пласти. Вони падають на південний захід під кутом 19-27 

градусів. Соленосність порід як правило збільшується зверху вниз. Над 

соленосною товщею залягають елювіальні відклади глинисто-гіпсового 

складу потужністю до 24 м та четвертинні відклади, які представлені 

гравійно-гальковиковим шаром потужністю 2-18 м і алювіально-

делювіальними суглинками 2.5-6 м. 

Калуш-Голинське родовище складається з Калуської і Голинської 

груп, а також дільниць Кадобно і Пійло. Калуську групу утворюють 

Західна і Східна Голинь, Сівка–Калуська і Домброво. Площа родовища 80 

км
2
. Розвідані запаси дорівнюють 442 млн тон руди Специфічною 

особливістю Калуш-Голинського родовища калійних солей є їх 

моноклінальне, майже горизонтальне залягання у моласовій товщі 

Передкарпатського прогину із досить глибоким заляганням на ділянках 

Калуш, Пійло, Голинь – до 800 м і близько поверхневим виходом від 16 м 

від денної поверхні покладів на ділянці Домброво. Значні запаси калійних 

руд  Калуш-Голинського родовища зумовили їх видобуток переважно 

шахтним способом, на ділянці Домброво у 1950-ті, 1960-ті роки було 

запроектовано виїмку розвіданих запасів кар’єрним способом. У цей час 

Домбровський кар’єр був єдиним у світі кар’єром, що розробляв соляні 

поклади в умовах гумідного клімату – переважання атмосферних опадів 

над їх випаровуванням.  
Район характеризується надмірним зволоженням, що сприяє 

накопиченню поверхневих і підземних вод. Середньорічна кількість 

опадів, за даними метеостанцій м. Калуша, складає 728 мм. при 

mailto:dyakivw@yahoo.com
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випаровуванні 650 мм. У зв’язку з цим район багатий поверхневими 

водами. Через майже повну водонепроникність неогенових відкладів, 

представлених переважно глинистими і соленосними породами, підземні 

води району пов’язані, в основному, з четвертинними відкладами. 

Поверхню Калуш-Голинського району можна поділити на 4 

характерних орографічних комплекси, що відносяться до різних терас р. 

Лімниці, як древніх, так і сучасних: 

– Калуська рівнина (II і IV тераси); 

– Сучасна долина р. Лімниці (І і II надзаплавні тераси); 

– Завадська височина (V надзаплавна тераса); 

– Войнилівська височина (V надзаплавна тераса). 

Характерною геоморфологічною особливістю району є наявність на 

всіх річкових терасах суцільного шару гравійно-галькових відкладів, що 

залягають безпосередньо на породах неогенового віку. 

Розробка калійних покладів Калуш-Голинського родовища на 

ділянці Домброво відкритим способом зумовила цілий ряд 

гідрогеологічних і геоекологічних проблем, які доводилось вирішувати 

гірникам: відведення русла річки Сівка за контур кар’єру через штучні 

канали, осушення четвертинного водоносного горизонту шляхом 

влаштування кільцевої дренажної траншеї навколо кар’єру, постійний збір 

та відкачка атмосферних опадів, які взаємодіючи з солями 

перетворювались у насичену ропу, гідроізоляція берм та неробочих бортів 

кар’єру, постійна боротьба з проявами соляного карсту та ерозійними 

процесами.  

Не менше проблем залишилось після припинення видобутку. 

Акумулювання на денній поверхні зони техногенезу легкорозчинних солей 

у суміші з глинистими мінералами заскладованих у солевідвалах, 

хвостосховищах, шламонакопичувачах, акумулюючих басейнах, призво-

дить до їх активної взаємодії з атмосферними опадами, вилуговування 

відходів, утворення мінералізованих розсолів, їх витоків та інфільтрації у 

горизонт ґрунтових вод, що спричиняє сольове забруднення природних 

вод, насамперед єдиного придатного до водопостачання водоносного 

горизонту у гравійно-галечникових відкладах [1, 3].  

В результаті понад 100 річної розробки Калуш-Голинського 

родовища та галургійно-флотаційного збагачення калійних руд тут 

накопичилось десятки мільйонів тонн солевмісних відходів, які 

перебуваючи на денній поверхні вилуговуються атмосферними осадками 

та різко погіршуюють екологічний стан прилеглих територій. Понад  

40 млн. тонн розкривних солевмісних порід Домбровського кар’єру 

заскладовано у солевідвалах № 1 та № 4. Понад 30 млн тонн хвостів 

флотації заскладовано у трьох хвостосховищах та шламонакопичувачі. 

Найзагрозливішим є стан на хвостосховищі № 2 з об’ємом рідкої фази  

1,8 млн. м
3
 та 8 млн. м

3
 твердої фази, де внаслідок атмосферних опадів 
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рівень рідкої фази стрімко зростає і в окремих місцях перевищення 

гребеня дамби над рівнем розсолів перевищує проектний рівень. 

Спостерігається прогресуюча фільтрація розсолів через товщу дамби, що 

призводить до забруднення р. Сівка – притоки р. Дністер. 

Наявність на денній поверхні десятків мільйонів тонн солевмісних 

відходів негативно впливає на екологічний стан довкілля та викликає 

низку екотоксичних ефектів, зокрема засолення грунтів, зростання 

мінералізації поверхневих та підземних вод.  

Детальною гідрохімічною зйомкою на Калуш-Голинскому 

родовищі, ще до затоплення Домбровського кар’єру було виявлено різні 

ореоли засолонения вод гравійно-галечникових відкладів. 
Перший ореол сольового забруднення приурочений до 

хвостосховища № 1, яке заповнене глинисто-сольовими шламами та 

частково рекультивоване, а у верхній частині огороджуючої дамби нами 

задокументовано десятки витоків вторинних чи «залишкових» розсолів. 

Ореол витягнутий у напрямку руху підземних вод за течією річок Сівка та 

Кропивник. Довжина його досягає 500 м, а ширина – 200-250 м.  

Другий ореол сольового забруднення закартований на північно-

західній околиці м. Калуша і утворений у результаті впливу хвостосховищ 

старої дослідно-хімічної фабрики рудника «Калуш». Складування 

солевідходів  відбувалось у 1930-1935 р. на площі 50 га. Для підземних вод 

у гравійно-галечникових відкладах цієї території притаманна підвищена 

мінералізація (до 7 г/л), а їх рух відбувається у напрямках на схід і 

південний схід від хвостосховищ. Ширина зони – 400 – 500 м, довжина – 

600 – 800 м.  

Третій ореол сольового забруднення, довжиною 500 м і шириною 

180 – 200 м, виявлений на схід від солевідвалів № 1 та № 2, для якого так 

само притаманна підвищена мінералізація до 4 г/л. 

Стік засолених інфільтратів та прогресуюча фільтрація розсолів 

через дамби хвостосховищ призводить до засолення єдиного водоносного 

горизонту у м. Калуші, придатного для водопостачання, та річок Сівка та 

Кропивник [2, 3]. Іншим наслідком поширення забруднених вод є 

погіршення якості річкових вод. 

Основними дренами Калуш-Голинського родовища є річки Лімниця 

та Сівка – праві допливи р. Дністер, а також допливи третього та нижчих 

порядків: річки Млинівка, Кропивник, Фрунилів, Сапогів. Річка Млинівка 

протікає в межах першої та другої надзаплавних терас, а інші головно у 

межах третьої та четвертої надзаплавних терас р. Лімниця, які живляться 

атмосферними опадами і водами четвертинного водоносного горизонту. 

Водночас водність допливів р. Лімниця та р. Сівка, які починаються в 

межах Передкарпатської передгірної височини, залежить передусім від 

кліматичних умов: у паводкові періоди інтенсивних опадів затоплені 
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широкі низинні ділянки, а в посушливий час річки міліють і 

перетворюються у струмки. 

Для гідрохімічного складу вод річок Лімниця, Млинівка і 

Кропивник вище за течією від зони впливу Калуш-Голинського родовища 

характерні низькі значення основних іонів, г/дм
3
: Na

+
 – 0,02–0,1; К

+
 – 

0,007–0,009; Са
2+

 – 0,02–0,03; Мg
2+

 – 0,01–0,02; HCO
-
3 – 0,09–0,2; Сl

-
 – 

0,01–0,1; SO
2-

4 – 0,08–0,09. Вода р. Сівка у верхів’ї має підвищену 

мінералізацію (до 6,0 г/дм
3
), якою вона збагачується з природних соляних 

джерел, які здавна використовували для випарювання солі у м. Долина. 

Однак у районі Калуша, с. Сівка-Калуська хімічний склад вод р. Сівка 

завдяки розведенню водами численних допливів на відстані до 30 км 

близький до природного геохімічного фону річкових вод, хоча з дещо 

підвищеною мінералізацією. 

На підставі наведених даних ми провели опробування вод річок 

Сівка, Кропивник, Фронилів, Млинівка в зоні впливу солевідвалів та 

хвостосховищ Калуш-Голинського родовища з кроком 0,5–1,5 км. Проби 

відбирали в час тривалої сухої та жаркої погоди понад п’ять тижнів у 

меженний період, коли атмосферні опади практично не надходили в річкові 

води. Відібрані проби річкових вод аналізували за стандартними 

методиками титрометричного, гравіметричного, полум’яно-фотометрич-

ного методів. 

За результатами хімічного аналізу річкових вод, р. Кропивник та 

старе русло р. Сівка є основними дренами засолених інфільтратів у 

поверхневий стік. Водночас у р. Фронилів виявлено дві проби (10 та 11) з 

перевищеннями ГДК з мінералізації. Натомість у пробі 12 мінералізація 

до 1,0 г/дм
3
. Крім того, у пробах, відібраних з р. Млинівка, не виявлено 

перевищень ГДК з мінералізації. Це свідчить про те, що у напрямі до 

русла р. Лімниця засолені інфільтрати не доходять, оскільки їх 

перехоплює підрусловий стік р. Млинівка. 

Ознакою цього є підвищена мінералізація (0,57 г/дм
3
) та 

підвищений вміст хлоридів (0,136 г/дм
3
) порівняно з фоновими 

значеннями, відповідно, 0,4 та 0,09 г/дм
3
. Хоча такі значення можуть 

бути наслідком техногенного забруднення р. Млинівки від надходження 

побутових стічних вод. Дослідження динаміки змін загальної 

мінералізації річкових вод виявили ефект швидкої демінералізації 

високомінералізованих річкових вод, які потрапляють у русло річки із 

ламінарною течією.  

Пояснюють цей ефект гравітаційною диференціацією різних за 

густиною вод у руслі річки: засолених інфільтратів та змішаних з ними 

здренованих ґрунтових вод значно меншої мінералізації. Найважча ропа 

у старому руслі р. Сівка за мінералізації 325,0 г (проба 13) має густину 

1,22 кг/дм
3
, тоді як змішані з нею здреновані ґрунтові води – до  

1,16 кг/дм
3
 за мінералізації 240,0 г/дм

3
 (проба 14). Ще більша різниця в 
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густині річкових вод простежена між пробами 14 та 15 – 1,16 та 

1,02 кг/дм
3
. За таких умов нижній високомінералізований прошарок 

інфільтрується у четвертинний водоносний горизонт. 

Місцем дренування засолених інфільтратів в останні 15 років є 

Домбровський кар’єр, де проблеми почались ще всередині 90-х років, коли 

внаслідок економічної кризи не виконувались передбачені регламентом 

експлуатації, роботи з ліквідації проявів соляного карсту. Ускладнило 

ситуацію підробка північного борту кар’єру з боку р.Сівка звідки у 2007 

році почався інтенсивний водопритік. Незважаючи на чисельні спроби 

врятувати кар’єр, оскільки тут ще залишилось понад 32 млн.тонн калійної 

руди, яку можна видобути, через відсутність належного фінансування, 

відбувається по суті самозатоплення Домбровського кар’єру. 

Озеро формується на місці кар’єру, який має загальний об’єм 

виробленого простору 52.5 млн.м
3
, ємність до рівня затоплення 43 млн.м

3
. 

Проектна відмітка водного плеса 295 м, відмітка рівня води станом на 

травень 2018 року 280,24 м. У кар’єрі розрізняються південна і північна 

частини. У південній частині відмітка дна становить 173 м, у північній – 

237 м. На дні і в бортах кар’єру відслонювалися калійні руди і соленосні 

вміщаючи породи, перекриті глинисто-гіпсовим елювієм і четвертинними 

гальковиками і суглинками. 

За результатами розрахунку приплив води в 2008 році досяг  

6,1 млн. м
3
, це результат катастрофічного паводку. В наступні роки 

приплив становив: 2009 - 3,4; 2010 - 3; 2011 – 2; 2012 - 2,2 млн.м
3
. У період 

з 2012 до 2018 років, коли рівень води досяг контакту між соленосними і 

покриваючими породами, приплив води почав зменшуватися, що вірогідно 

пов’язано з затопленням дренажних траншей, а також з відновленням 

запасів розсільного горизонту. 

Станом на кінець травня 2021 року накопичено понад 30 млн.м
3
 

води. Середній приплив води за 9 останніх років становить 1,55 млн.м
3
/рік. 

Залишилося вільного простору 12 млн.м
3
. Мінералізація води у верхньому 

10 м шарі зменшилась до 10 г/л, що свідчить про те, що озерні води як і 

підземні та річкові зазнають сольового забруднення, як дуже повільно 

зменшується за рахунок розбавлення атмосферними опадами. 

Крім того, на площу озера випадати близько 1 млн.м
3
 опадів. Після 

остаточного затоплення із озера буде витікати потічок з середньою 

витратою до 1.5 млн. м
3
/рік. Якщо буде споруджений канал для впуску 

води в озеро з річки Сивки, живлення озера буде здійснюватися переважно 

річковою водою, відповідно збільшиться витік. 

Вода низької мінералізаціїа буде займати верхню 18-метрову 

частину водної товщі, а солона – нижню. Перемішування води під впливом 

вітрових хвиль розповсюджується лише на глибину, яка дорівнює висоті 

хвилі, тобто не виходить за межі ліній розділу між товщами солоної води 

та води низької мінералізації. 
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На основі проведених досліджень, можна зробити наступні 

висновки: 

1. Джерелами засолення підземних та поверхневих вод у зоні 

впливу Калуш-Голинського родовищ є засолені інфільтрати, що стікають 

із солевідвалів та хвостосховищ. Надходження у річкові води засолених 

інфільтратів різко підвищує загальну мінералізацію, змінює тип вод з 

гідрокарбонатно-кальцієвого на хлоридно-натрієвий. 

2. Річка Кропивник та старе русло р. Сівка є головними дренами 

засолених інфільтратів у зоні впливу Калуш-Голинського родовища. 

Найбільша мінералізація річкових вод притаманна старому руслу р. Сівка 

біля солевідвалу № 1 (325,0 г/дм
3
). Максимальні значення мінералізації 

річкових вод р. Кропивник – 45,5 г/дм
3
. 

3. Визначено два механізми демінералізації річкових вод – 

гравітаційна інфільтрація вод з мінералізацією понад 5,0–10,0 г/дм
3
 у 

підрусловий стік та розведення вод з віддаленням від джерел забруднень 

унаслідок зростання водності руслового потоку. 

4. В умовах надходження чистих річкових та ґрунтових вод 

відбувається активне розведення річкових вод до граничнодопустимих 

концентрацій на відстані до 12 – 15 км. 

5. Проведені дослідження засвідчили, що в умовах нерекультиво-

ваності солевідвалів і хвостосховищ ореоли засолення річкових та 

підземних вод мають тенденцію до подальшого зростання. 

6. Домбровський кар’єр є дреною засолених інфільтратів, а не 

джерелом засолення підземних вод. 

7. Після затоплення Домбровського кар’єру у озеро на його місці, у 

водоносний горизонт гра віно-галькових відкладів четвертинного віку та 

річковий стік будуть поступати засолені води з хвостосховищ та 

солевідвалів, як насамперед потрібно рекультивувати як найбільш потужні 

джерела сольового забруднення. 
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