
 
ISSN 0153-1826 

 

Міністерство освіти і науки України 
 
 
 
 
 
 
 

ВІСНИК 
 
 

ХАРКІВСЬКОГО  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

імені В. Н. КАРАЗІНА 
 
 

<><><><><><><><><><><><><><> 

№ 1084 
<><><><><><><><><><><><><><> 

 
 

Серія 

“ГЕОЛОГІЯ – ГЕОГРАФІЯ – ЕКОЛОГІЯ” 
 

Випуск 39 
 

Заснована у 1970 році 
 
 
 
 
 
 
 

Харків 
2013 

 

 



Вісник Харківського національного університету, № 1084  

 - 2 - 

 

У віснику розглянуто питання взаємодії суспільства і природи, раціонального викорис-
тання та охорони природного середовища. Відображено результати досліджень у галузі гео-
логії, геохімії, гідрогеології, географії, екології та соціально-економічної географії.  

Для науковців, фахівців і викладачів вищих закладів освіти. 
 
В вестнике рассмотрены вопросы взаимодействия общества и природы, рационального 

использования и охраны природной среды. Отражены результаты исследований в области 
геологии, геохимии, гидрогеологии, географии, экологии и социально-экономической геогра-
фии.  

Для научных работников, специалистов и преподавателей ВУЗов. 
 
“Visnyk of Karazin Kharkiv National University” is devoted to the modern studies in the field of 

geology, geochemistry, hydrogeology, ecology and social and economic geography.  
“Visnyk” is intended for scientists, specialists and high school lectures.  
 
 

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна (протокол № 1 від 13.01.2014 р.). 

 

Редакційна колегія: д.геогр.н., проф. К.А. Нємець (голова редколегії), О.В. Чуєнко (відп. 
секретар), д.геол.-мін.н., проф. І.В. Височанський, д.геогр.н., проф. А.П. Голіков,  
д.геол.-мін.н., проф. П.В. Зарицький, д.геогр.н., проф. С.В. Костріков, д.геогр.н., проф.  
І.Ю. Левицький, д.геол.-мін.н., проф. А.І. Лур’є, д.геогр.н., проф. Л.М. Нємець, д.геогр.н., 
проф. В.А. Пересадько, д.геол.-мін.н., проф. В.Г. Суярко, д.техн.н. І.М. Фик, д.техн.н., проф. 
І.Г. Черваньов. 

Асоційовані члени редколегії: д.фіз.-мат.н., проф. Г.Д. Коваленко. 
Іноземні члени редколегії: д.геогр.н., проф. Інституту картографії Дрезденського техніч-

ного університету (Німеччина) О.В. Володченко, д.геогр.н., проф., завідувач кафедрою  
географії та геоекології «БелГУ» (РФ) А.Г. Корнілов, д.геогр.н., проф., декан геолого-
географічного факультету Бєлгородського державного національного дослідницького  
університету «БелГУ» (РФ) О.М. Пєтін. 

 
 
Адреса редакційної колегії: Україна, 61022, Харків, майдан Свободи, 4, ХНУ імені 

В.Н. Каразіна, геолого-географічний факультет, тел. (057) 707-54-59; 
e-mail: chuenko@hotbox.ru 
 
 
Тексти статей представлені у авторській редакції. Автори несуть повну відповідальність 

за зміст статей, а також добір, точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відо-
мостей. 

 
 
Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування. 
 
 
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006. 
 
 
 
 
 
 
 

 © Харківський національний університет  
     імені В.Н. Каразіна, оформлення, 2013 

 

 

mailto:chuenko@hotbox.ru


Серія «геологія – географія – екологія», випуск 39  

 - 3 - 

 

З М І С Т 
 

ГЕОЛОГІЯ  

Абєлєнцев В.М., Лур’є А.Й., Нестеренко М.Ю. 

ОСОБЛИВОСТІ ОБВОДНЕННЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ТА НАФТОВИХ  

ПОКЛАДІВ РОДОВИЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ …………………. 

 

 

9 

Агрес Н.П., Фільова Г.О., Олійник О.А. 

ПРОГНОЗУВАННЯ НОВИХ ОБ'ЄКТІВ ПОШУКУ ВУГЛЕВОДНІВ  

В ОБРАМЛЕННІ ЧУТІВСЬКО - БІЛУХІВСЬКОГО ШТОКУ  

ЗА СТРУКТУРНО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ …………………... 

 

 

 

15 

Амджади Азиз 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТОВЫХ 

ВОД ШИРАЗСКОЙ И ХОРРАМАБАДСКОЙ МЕЖГОРНЫХ ВПАДИН ИРАНА ……… 

 

 

22 

Андреев В.В., Корховой А.А., Чуенко А.В. 

ОЦЕНКА СОСТАВА И ПАРАГЕНЕЗИСА ПИКРОИЛЬМЕНИТОВ ИЗ ОСАДОЧНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИХ КОРЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ……… 

 

 

31 

Василенко О.Л. 

СТРУКТУРНО-ТЕКТОНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ПІВДЕННО-СХІДНОГО СЕГМЕНТУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО  

РИФТОГЕНУ (З ПОЗИЦІЇ ЗДВИГОВОЇ ТЕКТОНІКИ) …………………………………. 

 

 

 

40 

Височанський І.В. 

ГЕОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ НЕСКЛЕПІННИХ  

ПАСТОК В ОСОБЛИВИХ ЗОНАХ НАФТОГАЗОНАКОПИЧЕННЯ  

ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО АВЛАКОГЕНА ………………………………………… 

 

 

 

45 

Загороднов А.В. 

ИНТРУЗИВНЫЕ ВНЕДРЕНИЯ И СОЛЯНЫЕ ДИАПИРЫ,  

КАК КАНАЛЫ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА …………………………………………….. 

 

 

65 

Зарицкий А.П., Зарицкий П.В. 

ЗОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ ……………… 

 

 

71 

Клевцов А.А. 

МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ КРУПНООБЛОМОЧНОГО  

МАТЕРИАЛА ИЗ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА ………………... 

 

 

76 

Локтєв А.А. 

ПЕРСПЕКТИВИ НАРОЩЕННЯ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ  

СИРОВИННОЇ БАЗИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ГАЗОНОСНОЇ ОБЛАСТІ  

(НА ПРИКЛАДІ ЗАЛУЗЬКОГО СУБРЕГІОНАЛЬНОГО ПІДНЯТТЯ) …………………. 

 

 

 

79 

Лутков В.С., Чуенко А.В. 

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ГЕОХИМИЧЕСКИХ И МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ ……………………... 

 

 

83 

Міщенко Л.О. 

ПЕРСПЕКТИВИ ДОРОЗВІДКИ ВЕРХНЬОВІЗЕЙСЬКИХ  

ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ КОТЕЛЕВСЬКОГО РОДОВИЩА ………………. 

 

 

95 

Мокрицкая Т.П., Коник О.С. 

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ  

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ «ЕВРАЗ – ДМЗ им. ПЕТРОВСКОГО» ……………………………… 

 

 

98 

Прибилова В.М., Бондарчук Г.В. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДЗЕМНИХ  

ВОД МАСИВУ АГАРМИШ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ………………... 

 

 

102 

Святенко Г.Є., Височанський І.В., Дюков О.Г., Масалітіна Ю.М. 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТИВНОСТІ  

ТРІАСОВИХ ВІДКЛАДІВ ШЕБЕЛИНСЬКОГО РОДОВИЩА ………………….............. 

 

 

105 



Вісник Харківського національного університету, № 1084  

 - 4 - 

Стебельська Г.Я. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИЯВЛЕННЯ ПРОПУЩЕНИХ ОБ’ЄКТІВ НА РОДОВИЩАХ  

ВУГЛЕВОДНІВ, ЩО ТРИВАЛИЙ ЧАС ПЕРЕБУВАЮТЬ В РОЗРОБЦІ ………………... 

 

 

110 

Суярко В.Г., Пересадько В.А. 

ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ГІДРОСФЕРИ  

ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ (НА ПРИКЛАДІ ДОНБАСУ) …………………………… 

 

 

112 

Терещенко В.А. 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТРАДИЦИОННОГО И НЕТРАДИЦИОННОГО ГАЗО-

НАКОПЛЕНИЯ В АСПЕКТЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ И КАТАГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

ЗОНАЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ) ………… 

 

 

 

119 

 

ГЕОГРАФІЯ 
 

 

Василевська Я.В. 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ) ……………........ 

 

 

126 

Данова Т.Є., Мельник Є.А. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО РОЗПОДІЛУ  

АНОМАЛІЙ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПОВІТРЯ В ПІВНІЧНОМУ ПОЛЯРНОМУ РЕГІОНІ …………………………………….. 

 

 

 

131 

Кобилін П.О. 

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА» ………. 

 

137 

Кулєшова Г.О., Озерська Т.В. 

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ ……………………. 

 

 

142 

Мацук Ю.М. 

ЗМІНИ ГРОЗОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ  

УКРАЇНИ В ХХ ТА НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ …………………………………….. 

 

 

147 

Нємець Л.М., Сегіда К.Ю., Яковлева Ю.К. 

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ  

ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ........................ 

 

 

151 

Опара В.М., Домбровська О.А. 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН  

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ В УКРАЇНІ …………… 

 

 

155 

Панкратьєва В.В. 

МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ  

СИСТЕМИ ОСВІТИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ………………………………………….. 

 

 

160 

Погребський Т.Г. 

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ………………………….. 

 

 

167 

Полєвич І.О. 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПОСЛУГ В  ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ …. 

 

171 

Полонский А.Б., Кибальчич И.А. 

ВЛИЯНИЕ СКАНДИНАВСКОГО КОЛЕБАНИЯ НА  

ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ….................................................. 

 

 

175 

Прокоф’єв О.М. 

АНАЛІЗ РЕЖИМУ ХМАРНОСТІ АНТАРКТИДИ ……………………………………….. 

 

181 

Сегіда К.Ю. 

ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ………………... 

 

 

187 

Телебєнєва Є.Ю. 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО  

ПОТЕНЦІАЛУ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ ……………………. 

 

 

192 



Серія «геологія – географія – екологія», випуск 39  

 - 5 - 

Шинкаренко Д.А. 

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ВЕЛИКОГО МІСТА ……………... 

 

196 

Яворська В.В. 

ЗАГАЛЬНА ДИНАМІКА РЕГІОНАЛЬНИХ  

ГЕОДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ………………………………………….. 

 

 

201 

 

ЕКОЛОГІЯ 

 

 

Абрамов И.Б., Абрамов К.И., Удалов И.В., Чомко Ф.В., Чомко Д.Ф. 

К ВОПРОСУ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОСМОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА  

ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ УЧЕТА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ …………………… 

 

 

 

206 

Завальный А.П. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПРИ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ НАКОПИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ ………………… 

 

 

217 

Кудрик И.Д., Ошкадер А.В. 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА ………… 

 

 

223 

Петин А.Н., Погорельцев И.А., Уколов И.М., Кононова М.В. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ И КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОНОСНЫХ  

ГОРИЗОНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ………………………. 

 

 

 

229 

Потапенко Г.Є. 

ВМІСТ ПЕСТИЦИДІВ У ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ ТА ГРУНТАХ ДОНЕЧЧИНИ ……….. 

 

233 

Прибилова В.М. 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ГЕОЛОГІЧНЕ  

СЕРЕДОВИЩЕ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ЗАБРУДНЮВАЧІВ  

В ЗОНІ РОЗМІЩЕННЯ ЗМІЇВСЬКОЇ ТЕС (ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ) ……………….. 

 

 

 

237 

Сердюкова О.О. 

ГІДРОГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФТОРА У ЗОНІ ГІПЕРГЕНЕЗУ  

ДОНБАСУ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЙОГО ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ………... 

 

 

243 

Яковлев В.В., Ананьев С.Н. 

ГЛОБАЛЬНАЯ ТРЕЩИНОВАТОСТЬ ЮЗОВСКОЙ  

ПЛОЩАДИ И ЕЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ……………………………... 

 

 

246 

 

ХРОНІКА 

 

 

Кобченко Ю.Ф. 

ВНЕСОК Г.П. ДУБІНСЬКОГО У РОЗВИТОК МЕТЕОРОЛОГІЇ  

І КЛІМАТОЛОГІЇ (до 100-річчя від дня його народження) …………………..................... 

 

 

255 

ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА І.Ю. ЛЕВИЦЬКОГО …………………………………………...... 257 

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ………………………………………………………………... 259 

 

РЕФЕРАТИ ……………………………………………………………………………………... 

 

260 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ,  

ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО «ВІСНИКА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ»………….... 

 

 

 

295 



Вісник Харківського національного університету, № 1084  

 - 6 - 

 

C O N T E N T 
 

GEOLOGY  

 

 

Abelencev V.M., Lurye A.I., Nesterenko N.Yu. 

THE FEAUTURES OF OIL AND GAS-CONDENSATE RESERVOIRS  

FLOODING IN THE FIELDS OF THE DNIEPER-DONETS DEPRESSION ……................ 

 

 

9 

Agres N.P., Filiova G.A., Oliynik O.A. 

FORECAST OF NEW HYDROCARBON TRAPS OBJECTS NEAR THE CHUTOVO-

BELUHOV SALT STOCK USING STRUCTURAL-GEOMORPHOLOGIC RESEARCHES  

 

 

15 

Amjadi Aziz 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF GROUNDWATER CHEMICAL  

COMPOSITION OF SHIRAZ AND HORRAMAB INTERMONTANE BASINS OF IRAN . 

 

 

22 

Andreyev V.V., Korhovoy A.A., Chuyenko A.V. 

COMPOSITION AND PARAGENESES EVALUATION OF PICROILMENITES FOUND 

IN SEDIMENTARY COMPLEXES TO FORECAST THEIR PRIMARY SOURCES ……… 

 

 

31 

Vasilenko O.L. 

STRUCTURALLY-TECTONIC FEATURES OF SOUTH-EAST SEGMENT IN  

DNIEPER-DONETS RIFT (FROM POSITION OF STRIKE-SLIPING TECTONICS) …...... 

 

 

40 

Vysochansky I.V. 

GEOLOGIC FACTORS OF NON-ANTICLINE TRAPS FORMING IN DNIEPER- 

DONETS AULACOGEN SPECIAL OIL AND GAS ACCUMULATION ZONES …………. 

 

 

45 

Zagorodnov A.V. 

INTRUSION AND SALT DIAPIRS AS HEAT  

AND MASSES TRANSPORTATION CHANNELS ................................................................. 

 

 

65 

Zaritskiy A.P., Zaritskiy P.V. 

ZONAL FEATURES OF OIL AND GAS DEPOSITS IN DNIEPER-DONETS BASIN .…… 

 

71 

Klevtsov A.A. 

METAMORPHIC ROCKS OF CLASTIC MATERIALS  

FROM COAL LAYERS IN DONETS BASIN .......................................................................... 

 

 

76 

Loktiev A.A. 

PERSPECTIVES OF HYDROCARBON SOURCE MATERIALS  

ACCUMULATION IN TRANSCARPATHIAN GAS-BEARING REGION  

(ON ZALUZHSKA SUBREGIONAL UPLIFTING AS AN EXAMPLE) …………………… 

 

 

 

79 

Lutkov V.S., Chuyenko A.V. 

ON THE PROBLEM OF GEOCHEMICAL AND  

METALLOGENIC PROVINCE FORMATION ……………………………………................ 

 

 

83 

Mishchenko L.A. 

SUPPLEMENTARY (ADDITIONAL) EXPLORATION PROSPECTS FOR  

THE UPPER VISÉAN GAS-CONDENSATE POOLS OF KOTELEVSKE FIELD ………… 

 

 

95 

Mokritskaya T.P., Konik O.S. 

CHANGING THE PROPERTIES OF DISPERSE SOILS IN THE ZONE OF  

INFLUENCE OF «EURAS – PETROVSKY DNIPROPETROVSK METAL FACTORY» ..... 

 

 

98 

Pribilova V.N., Bondarchuk G.V. 

OPERATING CHARACTERISTICS OF GROUNDWATER  

RESOURCES OF AGARMYSH AREA AND ITS RATIONAL USE ...……………………... 

 

 

102 

Svyatenko G.Е., Vysochansky I.V., Dyukov O.G., Masalitina U.M. 

SOME FEATURES OF TRIASSIC DEPOSITS  

IN SHEBELYNKA FIELD PRODUCTIVITY ……………………………………………….. 

 

 

105 

  



Серія «геологія – географія – екологія», випуск 39  

 - 7 - 

Stebelska G.Ya. 

PROSPECTS FOR IDENTIFYING MISSING ITEMS  

ON LONG-DEVELOPED HYDROCARBON DEPOSITS ……………….............................. 

 

 

110 

Suyarko V.G., Peresadko V.A. 

PROBLEMS OF UNDERGROUND HYDROSPHERE POLLUTION  

IN INDUSTRIAL REGIONS (ON THE EXAMPLE OF DONBAS) ...……………………… 

 

 

112 

Tereshchenko V.A. 

REGULARITIES OF CONVENTIONAL AND UNCONVENTIONAL GAS  

ACCUMULATION IN THE ASPECT OF HYDROGEOLOGICAL AND CATA- 

GENETICAL ZONALITY (ON THE EXAMPLE OF DNIEPER-DONETS TROUGH) …… 

 

 

 

119 

 

GEOGRAPHY 

 

 

Vasylevska I.V. 

TERRITORIAL DISTRIBUTION OF TOURIST AND RECREATIONAL  

RESOURCES IN KHERSON REGION (BASED ON CLUSTER ANALYSIS) ...…………... 

 

 

126 

Danova T.E., Melnik E.A. 

THE FEATURES OF THE SPATIOTEMPORAL DISTRIBUTION OF TEMPERATURE 

AND AIR HUMIDITY ANOMALIES IN THE NORTHERN POLAR REGION ………….... 

 

 

131 

Kobylin P.A. 

APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE TERM «SOCIAL INFRASTRUCTURE» . 

 

137 

Kulieshova A.A., Ozerska T.V. 

SOCIAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF THE FORMATION  

OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF KHARKIV REGION …………………... 

 

 

142 

Matsuk Ju.M. 

VARIATIONS OF THUNDERSTORM PATTERNS ON THE TERRITORY OF  

UKRAINE IN THE 20
TH

 AND AT THE BEGINNING OF THE ХХІ
ST

 CENTURY ...……… 

 

 

147 

Niemets L.N., Segida K.Yu., Yakovleva Yu.K. 

FEATURES OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS  

INFRASTRUCTURE IN RURAL AREA OF DONETSK REGION ………………………… 

 

 

151 

Opara V.N., Dombrovskaya H.A. 

SOCIAL AND ECONOMIC VALUE OF RENTAL AGREEMENTS  

IN THE AGRICULTURAL LAND USE IN UKRAINE ………………………...................... 

 

 

155 

Pankratieva V.V. 

MODELING OF EDUCATION SYSTEM’S  

DEVELOPMENTAL TRAJECTORY IN LUGANSK REGION .…………………………... 

 

 

160 

Pogrebskyi T.G. 

SOCIAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF  

HEALTH CARE SYSTEM IN VOLYN REGION …...……………………………………….. 

 

 

167 

Polevych I.O.  

FEATURES OF IMPORT-EXPORT SERVICES IN KHARKIV REGION ..………………… 

 

171 

Polonsky A.B., Kibalchich I.A. 
INFLUENCE OF SCANDINAVIAN PATTERN ON  

TEMPERATURE ANOMALIES OVER EASTERN EUROPE ……………………………… 

 

 

175 

Prokofiev O.M.  

ANALYSIS OF CLOUDS MODES IN ANTARCTICA ……….……………………………... 

 

181 

Segida K.Yu. 

INTRAREGIONAL FEATURES OF DEMOGRAPHIC  

CAPITAL FORMATION OF KHARKIV REGION …….……………………………………. 

 

 

187 

  



Вісник Харківського національного університету, № 1084  

 - 8 - 

Telebeneva E.Yu. 

THE FEATURES OF ECONOMIC POTENTIAL OF  

KHARKIV REGION AND ITS COMPONENTS …..………………………………………... 

 

 

192 

Shinkarenko D.A. 

FEATURES OF TRANSPORT COMPLEX IN A CITY .…………........................................... 

 

196 

Yavorskaya V.V. 

TOTAL DYNAMICS OF REGIONAL GEODEMOGRAPHIC PROCESSES IN UKRAINE  

 

201 

 

ECOLOGY  

 

 

Abramov I.B., Abramov К.I., Udalov I.V., Chomko F.V., Chomko D.F. 

TO THE QUESTION OF THE IMPACT OF COSMOGENIC FACTORS  

ON GEODYNAMIC PROCESSES AND INCORPORATING THEM  

INTO THE DESIGN AND OPERATION OF HAZARDOUS OBJECTS .………................... 

 

 

 

206 

Zavalny A.P. 

MEASURES FOR GROUNDWATER PTOTECTION  

IN OPERATING OF INDUSTRIAL WASTE STORAGE …………………………………… 

 

 

217 

Kudrik I.D., Oshkader A.V. 

FEATURES OF ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT  

USING UNDERGROUND WATERS OF THE KERCH PENINSULA ..……………………. 

 

 

223 

Petin A.N., Pogoreltsov I.A., Ukolov I.M., Kononova M.V.  

CHANGE OF STOCK AND QUALITY OF UNDERGROUND WATERS  

IN THE CONDITIONS OF INTENSIVE EXPLOITATION OF  

AQUIFERS ON THE TERRITORY OF BELGOROD REGION …...……………………….. 

 

 

 

229 

Potapenko G.E. 

PESTICIDES IN GROUNDWATERS AND SOILS OF DONBAS ..………………................ 

 

233 

Pribilova V.N. 

ASSESSMENT OF ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE GEOLOGICAL  

ENVIRONMENT AND FEATURES OF THE ACCUMULATION OF POLLUTANTS  

IN THE ZONE OF THE ZMYIV THERMAL POWER-STATION (KHARKIV REGION) … 

 

 

 

237 

Serdjukovа O.A. 

HYDROGEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF FLUORIDE  

IN THE ZONE OF HYPERGENESIS OF DONBASS AND  

SOME ASPECTS OF ITS IMPACT ON THE HUMAN BODY ……..………………………. 

 

 

 

243 

Yakovlev V.V., Ananyev S.N. 

GLOBAL FRACTURING OF YUZOV BASIN  

AND ITS HYDROGEOLOGICAL SIGNIFICANCE .……………………………………….. 

 

 

246 

 

CHRONICLE 

 

 

Kobchenko Yu.F. 

G.P. DUBINSKY'S CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT  

OF METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY (to the centenary of his birth) ………………. 

 

 

255 

IN MEMORY OF PROFESSOR I.Yu. LEVITSKIY ………………………………………….. 257 

SCIENTIFIC CONFERENCE ………………………………………………………………... 259 

 

ABSTRACTS ……………………………………………………………………………………. 

 

260 

 

 

REQUIREMENTS TO THE MATERIALS SUBMITTED TO  

THE “VISNYK OF KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY” …………............. 

 

 

 

295 



Серія «геологія – географія – екологія», випуск 39  

 - 9 - 

УДК 622.279.23/4          *В.М. Абєлєнцев, зав. сектором, 

**А.Й. Лур’є, д.г.-м.н. професор, 

*М.Ю. Нестеренко, д.геол.н., пров.н.с., 

*Український науково-дослідний інститут природних газів, 

**Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБВОДНЕННЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ТА НАФТОВИХ  

ПОКЛАДІВ РОДОВИЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 

 
В статті обґрунтовано положення про те, що ділянки пластів-колекторів з гідрофобним характером змочуваності 

ускладнюють процес розробки покладів вуглеводнів по причині їх вибіркового обводнення. Пропонується методичний підхід, 

на базі якого можливо спрогнозувати найбільш вірогідні напрямки руху пластової води за механізмом вибіркового обвод-

нення, що дозволить регулювати процес розробки покладів вуглеводнів. 

Ключові слова: поклад, вибіркове обводнення, гідрофобний колектор.  

В.М. Абеленцев, А.И. Лурье, Н.Ю. Нестеренко. ОСОБЕННОСТИ ОБВОДНЕНИЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ И 

НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ. В статье обосновывается 

положение о том, что участки пластов-коллекторов с гидрофобным характером смачиваемости осложняют процесс 

разработки залежей углеводородов по причине их избирательного обводнения. Предлагается методический подход, на базе 

которого возможно спрогнозировать наиболее вероятные направления движения пластовой воды за механизмом избира-

тельного обводнения, что позволит регулировать процесс разработки залежей углеводородов. 

Ключевые слова: залежь, избирательное обводнение, гидрофобный коллектор. 

 

Розробка багатьох покладів вуглеводнів 

(ВВ) основних нафтогазоконденсатних родо-

вищ Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), 

наприклад Гадяцького, Куличихинського, Ти-

мофіївського, Котелевського, Березівського, 

Степового, Краснокутського та інших, усклад-

нюється за рахунок обводнення свердловин та 

покладів. 

Важливість проблеми полягає в тому, що 

на багатьох об’єктах, які перебувають в розро-

бці, за рахунок обводнення, фонд експлуата-

ційних свердловин зменшився більш ніж у два 

рази. При цьому, у вищезазначених родовищах, 

на сьогоднішній час, зосереджені залишкові 

запаси вуглеводнів понад 100 млн т. умовного 

палива. Тому відновлення фонду експлуатацій-

них свердловин має принципове значення. 

Багаторічний (з 1994 р.) досвід авторів що-

до аналізу причин, механізмів та характеру об-

воднення газоконденсатних покладів, що роз-

робляються на родовищах ДДЗ [1-4], свідчить 

про наступне. 

Причини появи пластової води в покладах 

вуглеводнів та стовбурах свердловин можна 

звести до трьох груп (категорій). До першої 

групи обводнення свердловин віднесені причи-

ни, які зумовлені природними факторами, до 

другої - незадовільного технічного стану свер-

дловин, до третьої - одночасно природного і 

технічного факторів. 

Під природними факторами розуміється 

наступне. 

Ефективні нафтогазонасичені порові 

об’єми покладів вуглеводнів завжди є незрів-

нянно меншими відносно порового об’єму во-

доносного комплексу, який вміщує поклади. В 

процесі розробки покладів, видобутку певних 

об'ємів вуглеводнів, з часом відбувається пос-

тупове зниження пластових тисків у покладах, 

що призводить до порушення природної гідро-

динамічної рівноваги в системі водоносний 

комплекс - поклад. Відповідно, вагомий енерге-

тичний потенціал водоносного комплексу з по-

чатковими пластовими тисками (гідростатич-

ними або аномально високими) починає реагу-

вати, з різною ступеню інтенсивності, на зни-

ження тисків у покладах. За рахунок перепадів 

пластових тисків у водоносному комплексі (по-

чатковий тиск) та у покладі, що перебуває у 

розробці (поточний тиск), пластова вода почи-

нає надходити в поклад і заміщувати частину 

раніше нафтогазонасиченого порового об’єму . 

Тому, є природною причиною поява пластової 

води в свердловинах за механізмом фронталь-

ного підйому флюїдорозділів (ВНК, ГВК), ко-

нусоутворення та вибіркового, того що випере-

джує підйом контакту, обводнення по найбільш 

проникних прошарках малої, як правило, тов-

щини. Ці механізми контролюються природ-

ною літолого-фізичною характеристикою як 

покладу в цілому, так і району розташування 

окремих свердловин. 

Обводнення свердловин за рахунок їх не-

задовільного технічного стану відбувається пе-

реважно за двох причин. Перша - це негерме-

тичність їх зако-лонного простору через неякі-

сне цементування, друга – пов’язана з пору-

шенням експлуатаційної колони. 

Згідно з результатами контрольних геоло-

го-геофізичних та гідрогеологічних досліджень, 

поклади вуглеводнів та свердловини обводню-

ються пере-важно за механізмом вибіркового 

надходження пластової води. Цей процес про-

стежено за тривалий час розробки практично 

© Абєлєнцев В.М., Лур’є А.Й., Нестеренко М.Ю., 2013 
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по всіх родовищах, що розглядаються в статті. 

Тому, з трьох вищенаведених природних меха-

нізмів надходження в поклади пластової води, 

вибірковий є найбільш розповсюдженим. 

При дослідженні особливостей обводнення 

нижньокам’яновугільних покладів та свердло-

вин було встановлено наступне: 

- підйом газоводяних контактів (ГВК) пок-

ладів, що знаходяться в розробці 10-20 років, не 

перевищує 10-30 м при висоті покладів 100-150 

м, відпрацьованості 30-60 % їх початкових за-

пасів газу та пониженні початкових пластових 

тисків на 50 % (на 20-25 МПа); 

- швидкість руху вибіркових потоків плас-

тової води у глибину покладів дуже висока і 

складає у середньому 10-20 метрів на місяць, 

при тому, що швидкість руху пластової води в 

зоні ГВК коливається в межах 0,2-0,6 м/міс, 

тобто, встановлені швидкості руху вибіркових 

водних потоків на один-два порядки переви-

щують швидкості підйому рівня ГВК; 

- вибірковий потік пластової води рухаєть-

ся по малопотужних (1-5 м) прошарках і займає 

5-10 % ефективної товщини пласта, які при 

цьому характеризуються максимальними зна-

ченнями коефіцієнтів пористості та проникнос-

ті; 

- вибірковий потік пластової води може 

досягнути стовбурів експлуатаційних свердло-

вин, навіть присклепінних, вже через декілька 

місяців після введення покладу в розробку (по-

яснення цього явища буде розглянуто далі по 

тексту). 

Авторами зроблений висновок, що в біль-

шості випадків наявність обводнених інтерва-

лів в свердловинах вище прийнятих початкових 

рівнів пояснюється переважно механізмом ви-

біркового обводнення. 

Обводнення покладів вуглеводнів за меха-

нізмом вибіркового надходження контурної 

пластової води відоме досить давно (1960-ті 

роки). Авторами статті дія цього механізму 

вперше була встановлена на родовищах ДДЗ, 

щонайменш в її північно-східній прибортовій 

зоні [2, 3, 4 та ін.]. 

Із аналізу літературних джерел [5, 6 та ін.] 

випливає, що близькі і навіть аналогічні умови 

обводнення покладів газу та свердловин були 

зустрінуті на початку шестидесятих років на 

ряді газоконденсатних родовищ Каневсько-

Березанської антиклінальної зони Ейсько-

Березанського газоносного району Скіфської 

плити (Західне Передкавказзя, Краснодарський 

край).  

Перелічені вище результати досліджень 

механізму вибіркового обводнення суперечать 

прийнятому в літературі та практиці геолого-

промислових робіт класичному уявленню [7-10 

та ін.] про механізми, темпи та характер обвод-

нення покладів ВВ, в тому числі і в Східноук-

раїнській нафтогазоносній області. 

З’ясуємо причину встановлених особливо-

стей обводнення газоконденсатних покладів 

родовищ ДДЗ. Помітимо, що наукові публікації 

як з фактичних даних по вибірковому обвод-

ненню покладів ВВ, так і з теоретичного обґру-

нтування механізму власне вибіркового надхо-

дження до них пластових вод майже відсутня. 

В роботах, які стосуються цієї теми, вважається 

[7-10 та ін.], що вибірковість надходження пла-

стових вод до покладів ВВ по окремих прошар-

ках базується на диференційованості проник-

ності розрізу та перепадів пластового тиску в 

ньому - пластова вода рухається по найбільш 

проникних прошарках, які до того ж характери-

зуються найменшими значеннями поточного 

пластового тиску. Саме сукупність цих двох 

факторів вважається причиною зародження і дії 

механізму вибіркового обводнення покладів ВВ 

та свердловин, що їх експлуатують. 

На думку автора статей [1, 2 та ін.], існує 

ще одна причина зародження та дії механізму 

вибіркового обводнення покладів та свердло-

вин, в першу чергу саме газоконденсатних. Си-

стема доказу наявності такої причини полягає у 

такому. Відомо, що структура нафтогазонаси-

чення колекторів визначається поверхневими 

властивостями (змочуваність, капілярні сили), 

мікро- і макронеоднорідністю, літологічним 

складом тощо. 

Змочуваність належить до тих властивос-

тей, які певною мірою визначають основну ри-

су порід-колекторів – здатність акумулювати та 

віддавати пластові флюїди. Під змочувальними 

властивостями розуміють здатність порових 

каналів у тій чи іншій мірі акумулювати плас-

тову воду або вуглеводні. За цим критерієм по-

роди поділяються на гідрофільні, тобто ті, що 

змочуються й акумулюють пластову воду, і гід-

рофобні, які змочуються в меншій мірі (частко-

во) і “відштовхують ” пластову воду, нейтраль-

ні (однаково змочуються полярно протилежни-

ми фазами) та мікрогетерогенні [13, 14] – час-

тина порових каналів гідрофобна, інша гідро-

фільна або навпаки. 

Змочуваність порової поверхні порід-

колекторів флюїдами має значний вплив на ка-

пілярний тиск, залишкову водо- і нафтонасиче-

ність, фазову проникність та інше. Але най-

більш суттєвий вплив характер змочуваності 

порових каналів чинить на особливості фільт-

рації пластових флюїдів у процесі розробки 

покладів вуглеводнів. Від змочувальних влас-

тивостей порід-колекторів залежить співвідно-
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шення між фазовими проникностями пластових 

рідин та газу у порових каналах породи. Так, 

згідно з результатами досліджень[11-14 та ін.], 

у гідрофільних породах водна фаза взаємодіє зі 

скелетом пористої системи сильніше, ніж газ та 

нафта, відповідно, фазова проникність по воді 

значно нижча, ніж у вуглеводнів. У гідрофоб-

них породах навпаки, вуглеводні (в першу чер-

гу, нафта) утримуються скелетом породи силь-

ніше, ніж вода, тому їх фазові проникності ни-

жчі проникності по воді. Внаслідок цього ви-

никає ефект “ковзання” пластової води по гід-

рофобній поверхні пор, тобто вода має більший 

фільтраційний потенціал, ніж вуглеводні. 

Ефект такої взаємодії пластової води з гідрофо-

бним нафтогазонасиченим середовищем у про-

цесі розробки; очевидний - це вибірковий, ви-

переджуючий підйом рівня ГВК, ВНК, обвод-

нення покладів вуглеводнів. 

З літературних джерел (P.M. Кондрат, 

М.Ю. Нестеренко, Д.С. Пірсон та ін.) [11-16 та 

інші] та аналізу розробки газоконденсатних по-

кладів слідує, що при зниженні пластових тис-

ків на 2-5 МПа нижче тисків початку конденса-

ції важких вуглеводнів, останні переходять до 

рідинної фази і випадають у пласті. Конденсат 

плівкою покриває частину порових каналів ко-

лектора, тим самим зменшує поверхневий натяг 

між стінкою породи та пластовою водою, а, ві-

дповідно, і прояв капілярних сил на межі розді-

лу цих фаз. Таким чином, поровий простір га-

зоконденсатних покладів в процесі розробки 

останніх неминуче частково гідрофобізується. 

При таких перепадах тиску (2-5 МПа) об’єму 

конденсату, що випадає у пласті, ще недостат-

ньо для створення його зв'язаної рухомої фази 

та суттєвого зменшення фазової проникності по 

воді, але вже достатньо для часткової гідрофо-

бізації колектора. Тобто саме на цій стадії роз-

робки закладається “гідрофобна” складова 

(умова) становлення та дії механізму вибірко-

вого обводнення газоконденсатних покладів. 

Автором висловлена думка [1, 2], що саме 

гідрофобні, або частково гідрофобізовані, по-

рові середовища, мають природну схильність 

до обводнення не за механізмом підйому рівня 

ГВК, ВНК, а за механізмом вибіркового надхо-

дження до них пластових вод. Тобто, саме гід-

рофобні породи-колектори ускладнюють про-

цес розробки покладів вуглеводнів. 

На родовищах, що розглядаються в статті, 

газоконденсатні поклади характеризуються ви-

соким (300-500 г/м
3
) вмістом конденсату в пла-

стовому газі, тому знаходить фізичне пояснення 

їх обводнення переважно за вибірковим механі-

змом по надкапілярним поровим каналам най-

більших розмірів (r>150 мкм). Згідно лаборато-

рних досліджень [14] встановлено, що залежно 

від літології і проникності для умов залягання 

порід-колекторів, на прикладі горизонту Т-1 

Куличихинського і Тимофіївського родовищ 

ДДЗ, на частку надкапілярних пор радіусом 10-

100 мкм і більше припадає 60-80 % загального 

об’єму пор. Вони, як правило, мають нейтраль-

ну змочуваність, тобто однаково змочуються 

пластовою водою і конденсатом. В них відбува-

ється поршневе витіснення або вторгнення 

флюїдів. На частку капілярних пор радіусом 1-

10 мкм припадає 10-20 %. Субкапілярні пори 

радіусом менше 1 мкм займають 10-20 %. Над-

звичайно висока частка надкапілярних пор (60-

80 %) колекторів сприяє інтенсивному вторг-

ненню пластової води в поклади. На прикладі 

покладу гор. Т-1 Тимофіївського родовища по-

казаний механізм дії вибіркового обводнення 

(рис. 1). 

Відомо [14, 16 та інші], що 66 % териген-

них колекторів гідрофобні, 27 % - гідрофільні і 

7 % мають змішану змочуваність, відсоток гід-

рофобних карбонатних колекторів становить 84 

%. З наведених прикладів випливає, що гірські 

породи з гідрофобізованими поверхнями поро-

вих каналів у природі досить поширені. Врахо-

вуючи природну схильність гідрофобних діля-

нок порід до вибіркового обводнення, необхід-

но визначати їхнє розташування в об’ємі пок-

ладу. Для визначення змочувальних властивос-

тей порід-колекторів проводять лабораторні 

дослідження. Але, враховуючи суттєву мінли-

вість характеру змочуваності порід, зрозуміло, 

що навіть в межах одного покладу встановити 

ділянки розвитку гідрофобних порід-колекторів 

лише за керновим матеріалом, у достатній мірі, 

неможливо. Тому, для визначення характеру 

змочуваності порід-колекторів у покладі про-

понується використати результати геофізичних 

досліджень у свердловинах. Для цього можна 

скористатися у першому наближені наступним 

емпіричним правилом С.Д. Пірсона [16], гідно 

якого розподіл між гідрофільним і гідрофобним 

колектором перебуває в межах 10-15 % наявно-

сті зв'язаної води, тобто, при коефіцієнті нафто-

газонасиченості, що дорівнює 85-90 % і більше 

– порові канали пласта-колектора (прошарка) 

вважаються в більшій мірі гідрофобними. Ана-

логічні результати отримані в процесі лабора-

торних досліджень [14] керну гор. Т-1 Куличи-

хинського та Тимофіївського родовищ (рис. 2, 

3), згідно яких порові канали, при вмісті залиш-

кової води (Кзв) менше 10-15 %, стають пере-

важно гідрофобними.  

Для виявлення по площі та розрізу най-

більш гідрофобізованих ділянок порід-

колекторів пропонується, до введення покладів  
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Рис. 1. Тимофіївське НГКР. Структурна карта покрівлі горизонту Т-1
2
 з обводненими ділянками 

 

вуглеводнів у розробку, будувати суміщені кар-

ти коефіцієнту нафтогазонасиченості (Кнг) та 

провідності (добуток значення ефективної тов-

щини на проникність). Найбільш водонебезпе-

чними ділянками покладу, які можуть обводню-

ватися за вибірковим механізмом, слід вважати 

зони покладу з Кнг більше, ніж 85-90 %, які, до 

того ж, характеризуються максимальними зна-

ченнями провідності.  

Для прогнозування напрямків надходжен-

ня вибіркового потоку пластової води у глиби-

ну газонасиченого порового об’єму пропону-

ється будувати спеціальну карту суміщення 

гідропровідності, поточних пластових тисків та 

коефіцієнта пористості. Водний потік буде ру-

хатися по ділянках з максимальною пористістю 

в напрямок зон з максимальним значенням гід-

ропровідності та мінімальними значеннями по-

точних пластових тисків. Таким чином, ще на 

етапі проектування розробки покладів можна 

прогнозувати напрямки та ділянки обводнення 

порід-колекторів за характером їхньої змочува-

ності. 

Автори статі вважають що в нафтогазовій 

галузі змочуваючим властивостям пластів-

колекторів наділяють недостатньо уваги. Так, 

ще на стадії проектування родовища (покладу) 

до розробки на якісному рівні можливо визна-

читись з механізмом обводнення покладів вуг-

леводнів. Враховуючи висловлену авторами 

точку зору що саме гідрофобні, або частково 

гідрофобізовані порові середовища, мають при-

родну схильність до обводнення за механізмом 

вибіркового надходження до них пластових вод, 

був проведений аналіз взаємозв’язку потенцій-

ного вмісту конденсату в пластовому газі з ме-

ханізмом обводнення покладів.  

З’ясувалось, що газоконденсатні поклади с 

потенційним вмістом конденсату більше 300 

г/м
3
 обводнюються переважно за вибірковим 

механізмом (Куличихинське, Тимофіївське, 

Котелевське, Березівське, Степове та ін. родо-

вища). Газоконденсатні поклади з потенційним 

вмістом конденсату 100-300 г/м
3
 - обводню-

ються комбіновано: як за рахунок підйому рів-

ня газоводяного контакту, так і за вибірковим 

механізмом (Личківське, Глинське-

Розбишківське, Абазівське, Гадяцьке, Зах. Со-

лохівське, Скоробагатьківське та багато інших 

родовищ) Газові поклади з мінімальним вміс-

том конденсату обводнюється виключно за ра-

хунок підйому рівня газоводяного контакту. 

Вибірковий механізм обводнення в таких пок-

ладах не встановлений. На деяких родовищах 

(Ланнівське, Єфремівське, Кегичівське та інші ) 

підйому контакту практично не спостерігаєть-

ся. 

Згідно лабораторних досліджень (Нестере-

нко М.Ю.) порова поверхня пластів-колекторів 

нафтових покладів в переважній більшості ви-

падків гідрофобізована. Найбільшу поверхневу 

активність мають металопорфіринові комплек- 
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Рис. 2. Типові залежності флюїдонасичення від тиску витіснення для гідрофобних порід:  

Куличихинське родовище, гор. Т-1, зразок № 50798, Кп=16,5 %, Кпр=237,4·10
-15

м
2
, Кзв = 5,0 %: 

1 - зміна водонасичення порід від тиску витіснення; 

2 - зміна гасоничення (конденсатонасичення) від тиску витіснення; 

3 - зміна гасоничення (конденсатонасичення) від тиску витіснення при вмісті залишкової води. 

 

 
Рис. 3. Типові залежності флюїдонасичення від тиску витіснення для гідрофобних порід:  

Тимофіївське родовище, зразок 31988, Кп=17,9 %, Кпр=86,710
-15

м
2
, Кзв=20,0 %: 

1 - зміна водо насичення порід від тиску витіснення; 

2 - зміна гасоничення (конденсатонасичення) від тиску витіснення. 

 

си у нафті, які в основному асоціюють з асфа-

льтово-смолистими компонентами. З практики 

розробки нафтових покладів слідує що вони 

обводнюються, як за вибірковим механізмом, 

так і конусоутворенням. Підйом рівня водонаф-

тового контакту спостерігається лише в покла-

дах, нафта яких характеризується низкою гус-

тиною з мінімальним вмістом асфальтово-

смолистих компонентів, котра є малов’язкою. 

Висновки статті наступні: 

- згідно з результатами контрольних геоло-

го-геофізичних досліджень, свердловини та по-

клади вуглеводнів обводнюються переважно за 

найбільш розповсюдженим механізмом вибір-

кового надходження пластової води. В резуль-

таті проведених робіт оконтурені ділянки пок-

ладів гор. Т-1 Тимофіївського, гор. С-5 Коте-

левського, Березівського родовищ, які обвод-

нені вибірковими водними потоками; 

- гідрофобність колектора, окрім диферен-

ціації фільтраційно-ємнісних властивостей та 

поточних пластових тисків, є закономірною 

умовою дії механізму вибіркового обводнення. 

Запропоновано методичний підхід прогнозу-

1 

2 3 

1 

2 
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вання руху вибіркових потоків по площі покла-

дів. Породи-колектори газоконденсатних пок-

ладів, які характеризуються високим вмістом 

конденсату в пластовому газі, в процесі їх роз-

робки гідрофобізуються, що знаходить фізичне 

пояснення їх обводнення переважно за вибір-

ковим механізмом; 

- побудова спеціальних геолого-

гідродинамічних моделей дозволяє ще на етапі 

проектування розробки покладів прогнозувати 

напрямки та ділянки обводнення порід-

колекторів за характером їхньої змочуваності. 
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В статті наведено методичні прийоми уточнення границь соляних штоків та результати прогнозування нафтогазо-
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соляного штоку центральної частини Дніпровсько-Донецької западини 
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Загальна постановка проблеми. Пробле-

ма нарощування запасів вуглеводнів є важли-

вою для нафтогазоносних районів з падаючим 

видобутком. Одним із шляхів її вирішення є 

виявлення в старих нафтогазоносних районах 

нових перспективних ділянок, здатних містити 

в собі поклади вуглеводнів, а також перспекти-

вних частин розрізу, які за різних причин зали-

шилися не опошукованими. У південно-східній 

частині Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) 

головним продуктивним комплексом є териген-

ні відклади нижньої пермі й верхнього карбону, 

з якими пов'язані великі розвідані газові покла-

ди. В основному, цей комплекс достатньо ви-

вчений і його ресурси в значній мірі реалізова-

ні. Однак, більш детальне вивчення геологічної 

будови цього комплексу дозволяє говорити про 

його високу перспективність для подальших 

пошуків нафти й газу. Розвідка високопродук-

тивних приштокових зон на сьогоднішній час 

залишається актуальної та вимагає пошуку но-

вих підходів до їхнього виявлення й освоєння. 

Найважливішою складовою частиною цього 

питання є проблема оконтурювання соляних 

штоків. В даній області фахівцями відділу дис-

танційних досліджень УкрНДІгазу накопичено 

певний досвід із застосування структурно-

геоморфологічних методів досліджень при ви-

значенні контуру меж соляних діапірів [1, 2]. 

Загальний прогноз розвитку пасток у зонах 

облямування штоків западини був даний ще в 

1963 р. минулого століття. Зараз газоносність 

"задирів" (блоки крутопадаючих верств поблизу 

ніжки штоку) виявлена в зонах облямування 

ряду штоків південно-сходу ДДВ (Чутово-

Білухівського, Хрестищенського, Медведівсько-

го й Сх. Медведівського). Пастками служать 

шари карбону, що залягають поблизу стінок 

штоків під кутом до 90
0
 з падінням порід від 

штока, екрановані зверху козирками. Поклади 

дрібні, але через круте залягання розкрита тов-

щина продуктивних шарів у свердловинах зна-

чна, що зумовлює високі дебіти газу. Виходячи 

з єдності механізму штокоутворення в ДДЗ, 

"задири" прогнозуються наразі для всіх соляно-

купольных районів западини [3].  

Аналіз попередніх досліджень. Геомор-

фологічні методи і раніше використовували для 

деталізації будови і тектонічного розвитку со-

лянокупольных структур (Сладкопевцев 

С.А., 1966) та для кількісної оцінки голоцено-

вих (і сучасних) вертикальних тектонічних ру-

хів (Мещеряков Ю.А.,1981; Волков М.Г., 1965; 

Віленкін В.Л., 1970; Полівцев А.В., 1998 та ін.), 

що впливають на умови формування, розмі-

щення і збереження покладів вуглеводнів (Ка-

бишев Б.П., 1985). Структурно-геоморфологіч-

ними дослідженнями матеріалів дистанційних 

зйомок (МДЗ) встановлено існування реального 

зв’язку ландшафтних особливостей з різними 

генетичними типами солянокупольних струк-

тур [1]. Вперше визначено якісні індикатори 

наявності соляних штоків, неоднорідності їх-

ньої будови та ступеню активності. Тектоніч-

ний характер границь соляних штоків та різна 

неотектонічна активність окремих ділянок в 

межах кожного штоку, з одного боку, дозволя-

ють досить впевнено визначати їх місце розта-

шування за МДЗ, а з іншого - пояснюють при-

чини відсутності у ряді випадків зон задирів по 

периметру ніжки штоку (головне субвертикаль-

не тіло соляного діапіру) та дають можливість 
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диференціювати приштокові ділянки за ступе-

нем перспективності у плані пошуку вуглевод-

нів. 

Поверхневий рисунок рельєфу, ступінь йо-

го контрастності над соляною структурою і зо-

ною її облямування залежить від морфологіч-

них особливостей ніжки штоку, наявності чи 

відсутності козирка, приштокової і надштокової 

структурної форми, а також глибини залягання 

девонської солі. Але відомості про ці геолого-

структурні характеристики залежать від прак-

тичної геологічної вивченості штоку. Тектоніч-

ний характер границь і різна неотектонічна ак-

тивність окремих ділянок в межах соляного 

штоку (сучасні морфологічні відмінності пояс-

нюються інтенсивністю прояву соляного текто-

генезу й складчастих рухів) дає можливість ди-

ференціювати приштокові ділянки за ступенем 

перспективності у плані пошуку вуглеводнів. З 

досвіду ланшафтно-геоіндикаційних дослі-

джень [2], найчастіше, солянокупольні підняття 

представлені морфоструктурами з центральною 

інверсією (безпосередньо над соляним діапіром 

формується балка із доцентровим малюнком, 

яка обмежена підковоподібним вододілом). У 

плановому рисунку земної поверхні балка має 

незвичайну форму "оленячі роги" через швид-

кий набір порядку долинами водотоків (поря-

док визначено за Р.Хортоном, 1948р.), а тому 

легко розпізнається на топокарті. 

Виявленню приштокових блоків в обрам-

ленні Чутівсько-Білухівського штоку та обгрун-

туванню їх перспективності у плані пошуку 

вуглеводнів методами структурно-

геоморфологічних досліджень присвячена дана 

стаття. 

Результати досліджень. При наявності 

неотектонічного підйому штокової солі і низ-

хідному русі у компенсаційному прогині грани-

ця штоку дешифрується на земній поверхні 

прямолінійними (або дугоподібними) балками 

обтікання. Прямолінійні ділянки ерозійної сіт-

ки, як правило, вказують на їх тектонічне похо-

дження і дешифрують молоді порушення ски-

дового типу або грабени. У зв'язку з нафтогазо-

носністю найбільш перспективними являються 

штоки, границі яких відображаються в ланд-

шафті прямолінійними балками обтікання, що 

відмежують приштокові блоки від міжкуполь-

них компенсаційних прогинів. 

Цей індикатор чітко встановлений над пів-

нічною границею Медведівського, північно-

західною межею Хрестищенського (в районі 

Червоноярськоко родовища), північною грани-

цею Розпашнівського (в районі Розпашнівсько-

го газоконденсатного родовища) штоків, мор-

фоструктури яких використано як еталони при 

ландшафтно-аналоговому дешифруванні гра-

ниць Чутівсько-Білухівського штоку. 

Чутівський соляний шток – це складна 

комбінована структура, що утворена в результа-

ті злиття ізометричних штоків (Чутівського, 

Розпашнівського та Білухівського) і являє со-

бою так званий щільовидний шток. Ділянки 

соляних щільових каналів, що з’єднують ці три 

штоки, мають власні морфографічні риси, які 

притаманні тектонічним порушенням і пред-

ставлені переважно прямолінійними елемента-

ми ландшафту. Морфоструктура штоку склада-

ється з частин, що в рельєфі мають свою інвер-

сійну центральну балку, і, таким чином, злама-

ну спільну межу. Так виглядає північна межа 

Чутівського штоку, де район свердловини 

(св.) 16 відокремлюється від крайньої західної 

частини штоку - ділянки, що сусідня Кочубіїв-

ській структурі. 

При аналоговому ландшафтно-

геоіндикаційному дешифруванні за еталонний 

об’єкт була використана Машівська позитивна 

структура, що ускладнена Селещинським соля-

ним штоком. Вона знаходиться в подібних 

ландшафтних умовах, займаючи полого-

хвилясту місцевість вододільного і балочну мі-

сцевість схилово-балочного ландшафтів. Ціка-

вість викликає подібність прояву в рельєфі зем-

ної поверхні Північно-Машівського піднесено-

го приштокового блоку і частини Новоукраїнсь-

кого підняття. Ці морфоструктури займають 

ділянки полого-хвилястої місцевості і мають 

ознаки, які індукують підняття: розтягнутий 

вододільний схил (поява вирівняної площадки 

зі сходинкою); перетин схилу майже нерозга-

луженими в плані промоїнами (однобічний 

площинний змив). Сама північна і північно-

східна границя еталонних і прогнозних блоків 

розпізнається в рельєфі земної поверхні за ра-

хунок наявності лінійного перегину північно-

східного простягання на вододільному схилі, 

який на топографічних картах відображається 

дугоподібним в плані згущенням горизонталей 

рельєфу. Ця сходинка вододільного схилу ді-

лить північну частину Чутівської морфострук-

тури на ту, що належить соляному штоку, і ту, 

що імовірно є приштоковим блоком (Рис.1). 

Схожість добре вивченої бурінням морфо-

структури Півн.-Машівського продуктивного 

приштокового блоку і північно-східної частини 

Чутівського штоку (район св. 16 Чут.) дає мож-

ливість вважати останню перспективною в пла-

ні пошуку вуглеводнів і намітити місця розта-

шування двох прогнозних приштокових блоків: 

Схід.-Кочубіївського і Півн.-Чутівського. 

Як уже згадувалося, найбільш активні гра-

ниці, до яких приурочені високо підняті блоки  
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Рис. 1. Прогноз межі Чутівського соляного штоку та приштокових блоків за ландшафтними  

індикаторами солянокупольних структур: А - еталонна морфоструктура Машівського соляного штоку; 

Б - морфоструктура Чутівського соляного штоку. 

 

приштокової зони, підкреслюються в рельєфі 

днищами долин обтікання (північні границі 

Хрестищенського й Медведівського штоків, 

границі Розпашнівського - у районі Новоукра-

їнського й Розпашнівського родовищ). З боку 

південної межі Чутівськоко штоку, на північ від 

св. 43, 44 Чутівських, спостерігаються геомор-

фологічні ознаки, властиві балкам обтікання: 

русло балки Татарки ортогонально зламане, має 

співосні притоки в місцях передбачуваних роз-

ривних порушень; спостерігається однобічний 

розвиток приток в районі піднесеного пришто-

кового блоку. Схожість ознак з тими, що відмі-

чені в районі Розпашнівського родовища, дає 

підстави для прогнозування перспективної в 

плані пошуку вуглеводнів структури (Кантеми-

рівська морфоаномалія), що розташована на 
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північ від св. 43 і 44 з боку західної межі Чутів-

ськоко штоку (рис. 1). 

На північ від Білухівського соляного што-

ку, а також в районі Новоукраїнського родови-

ща (р-н с. Білухівка) визначаються дві ділянки 

концентрації геоморфологічних особливостей 

полого-хвилястої місцевості вододільного 

ландшафту, які характерні для приштокових 

блоків обрамлення солянокупольних морфост-

руктур. 

Індикаційні елементи форм рельєфу над 

морфоструктурою: 1 - підковоподібний вододіл, 

2 - дугоподібна або лінійна балка обтікання, 3 - 

інверсійна воронка над ніжкою штоку, 4 - схо-

динка вододільного схилу, 5 - вирівняна площа-

дка на схилі; елементи структурного дешифру-

вання: 6 - ніжка штоку з центральною інверсі-

єю, піднесений приштоковий блок: 7 – відомий, 

8 - прогнозний; 9 - свердловина глибокого бу-

ріння. 

Суттєвою перешкодою у використанні гео-

індикаційних досліджень на теперішній час є 

недостатній рівень формалізації прийомів і 

операцій та невизначеність форми подання ре-

зультатів, на відміну від морфометрії – іншого 

методу структурно - геоморфологічних дослі-

джень. Морфометричним методом вважається 

картографічний метод обробки МДЗ (у нашому 

випадку топографічних карт), при якому вста-

новлюються кількісні індикатори структурних 

форм, або результатом якого є встановлення 

числових аномалій, що є відображенням у рель-

єфі земної поверхні певних структурних форм, 

які можуть слугувати пастками вуглеводнів [4]. 

Морфометричний показник являється індикато-

ром, якщо можливо вказати діапазон його зна-

чень (Аристархова Л.Б., 1979), що відповідає 

пошуковому об'єкту (у нашому випадку це 

структурна форма з вуглеводневим покладом). 

При проведені морфометричних дослі-

джень елементарними чарунками для розрахун-

ку морфометричних показників і побудови 

морфометричних карт слугували водозбірні ба-

сейни 3 порядку (Р. Хортон, 1948) та залишкові 

басейни стоку 4-го та вищих порядків із тальве-

гами 1 та 2 порядків. Такий вибір елементарної 

чарунки дозволяє уникнути суб’єктивізму при 

виборі її розмірів для розрахунків, так як межі 

елементарних водозбірних басейнів визначено 

природою. Посилкою була емпірично встанов-

лена приуроченість нафтових та газових родо-

вищ ДДЗ до водозбірних басейнів 3-го або 4-го 

порядків. 

У межах елементарних водозбірних басей-

нів були розраховані морфометричні параметри 

гіпсометрії рельєфу і гідрографічної мережі, 

серед яких: вертикальне та горизонтальне розч-

ленування, коефіцієнт форми водозбору, ентро-

пія (як міра хаосу), аномальність ділянки (як 

статистичний показник енергії) [5], середньок-

вадратичне відхилення розподілу висот (як міра 

неоднорідності ділянки). 

Виходячи з теоретичних посилок [5] та з 

емпіричного досвіду, морфометричний пара-

метр аномальності рельєфу для ділянок над 

родовищами вуглеводнів характеризується ви-

сокими значеннями, здебільшого вище 

140 ум. од. Такі ділянки притаманні практично 

всім відомим родовищам Північного борту ДДЗ 

[6] та родовищам і блокам у межах території 

досліджень (табл. 1). Діапазон менше 

125 ум. од. – характеризує ділянки відносно рі-

вноважного розвитку, та діапазон - 125-140 від-

повідає слабо аномальним ділянкам, для яких 

притаманна досить низька імовірність існуван-

ня родовищ ВВ у їх межах. Цей параметр є до-

сить інформативним. Для прогнозування наф-

тогазоперспективних об'єктів використано ін-

тервал від 140 ум. од. 

Досвід нафтогазопошукових робіт у межах 

Східного нафтогазоносного регіону України 

підтверджує наявність зв`язків неотектонічних 

рухів з вуглеводнями (М.Г.Волков, 1965р.; 

Б.П.Кабишев,1985р., В.Г.Верховцев, 2008р.; 

Т.М.Галко, 2004р.; А.М.Полівцев, 2001р. та ін.). 

Структурна інтерпретація розчленування 

рельєфу дає можливість встановити зв’язок 

ступеня розчленованості та неотектонічних ру-

хів і структур і в подальшому прогнозувати 

останні. Вертикальне розчленування рельєфу 

розраховувалось як відношення перепаду його 

висот у межах елементарного водозбору до йо-

го площі (В.Б. Полканова і В.П. Полканов, 

1970). За нашим досвідом робіт, у межах крайо-

вих зон ДДЗ родовища зазвичай розміщені у 

межах ділянок, що характеризуються середнім 

діапазоном значень вертикальної розчленовано-

сті від 2 до 8 м/км
2
, що справедливо і для дос-

ліджуваної території обрамлення штоку. Високі 

ж значення даного показника можуть вказувати 

на відсутність сприятливих структурних умов. 

Показник є інформативним, діапазон від 2 до 8 

м/км
2 

використано для подальшого прогнозу-

вання перспективних ділянок, що імовірно від-

повідають структурним формам із вуглеводне-

вими покладами. 

Коефіцієнт форми вододільного басейну 

(подібний до оберненого коефіцієнту розвитку 

вододільної лінії за Коритним Л.М., 1984р.) ро-

зраховувався як відношення площі басейну до 

його периметру. Для досліджуваної території 

сукупність ділянок водозбірних басейнів ета-

лонних родовищ характеризуються середніми 

та більше середнього значеннями даного кое- 
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Таблиця 1 

Значення морфометричних параметрів у межах елементарних водозборів  

над родовищами вуглеводнів та їх елементарні статистики 
 

Назва елементарного водоз-

бору за назвою відповідного 

блоку родовища 

Морфометричні параметри 

Аномальність 

рельєфу,  

 

ум.од. 

Вертикальне 

розчленування 

рельєфу,  

м/км
2
 

Коефіцієнт 

форми водо-

збору, 

км 

Горизон-

тальне розчле-

нування рель-

єфу, км 

Діапазон прогнозування 

140–450 

Середні значен-

ня та вище 

2–8 

Середні та ни-

жче 

0,5–1,1 

Середні та 

вище 

0,6–1.1 

Середні зна-

чення 

Чутівське (р-н.св.1, 36) 146 4,64 0,68 0,95 

Чутівське (р-н.св.31, 35) 194 5,56 0,49 1,54 

Розпашнівське (р-н.св.7, 17) 201 1,1 1,01 0,59 

Розпашнівське (р-н.св.5, 12) 252 5,47 0,57 0,96 

Новоукраїнське 275 2,65 1,03 0,86 

Червоноярське 171 3,35 0,89 0,61 

Веснянське 447 3,18 0,29 0,79 

Ланнівське 198 6,15 0,65 0,99 

 

фіцієнта (див. таб.2) у порівнянні з усією вибір-

кою водозборів (середнє значення складає 0,69; 

середньоквадратичне відхилення – 0,21). Тому 

для прогнозування використано інтервал показ-

ника від 0,5 до 1,1. 

Показник середньої довжини тальвегів 

першого та другого порядку розраховувався як 

відношення довжини тальвегів до їх кількості з 

використанням відповідних запитів у ГІС сере-

довищі. Даний показник авторами прийнято за 

міру горизонтального розчленування рельєфу. 

Для родовищ характерна приуроченість до ді-

лянок середніх значень даного показника [6]. 

Інтервал для прогнозування розраховано від 0,6 

до 1,1. 

За сукупністю індикаторів до першочерго-

вих віднесені ділянки водозбірних басейнів, 

чотири вищезазначені морфометричні характе-

ристики яких попадають в статистичні діапазо-

ни прогнозування, що характерні для значень 

над структурами із вуглеводневими покладами. 

До об’єктів 2 черги - ділянки, для яких значен-

ня 3 із 4 морфометричних індикаторів знахо-

дяться в межах діапазонів прогнозування. 
 

Таблиця 2 

Значення елементарних статистик для морфометричних індикаторів та діапазони  

для прогнозування нафтогазоперспективних ділянок 
 

Статистики Морфометричні індикатори 

Аномаль-

ність рельєфу, 

 

ум.од. 

Вертикальне 

розчлену-

вання рельє-

фу, м/км
2
 

Коефіцієнт 

форми  

водозбору, 

км 

Горизонтальне 

розчленування 

рельєфу, 

км 

Для сукупності елементарних водозборів над родовищами 

Середнє арифметичне 235 4,0 0,7 0,91 

Середньоквадратичне  

відхилення 93 1,7 0,26 0,3 

Мінимум 146 1,1 0,29 0,59 

Максимум 447 6,15 1,03 1,54 

Для сукупності усіх елементарних водозборів території досліджень 

Середнє арифметичне 198 4,65 0,69 0,76 

Середньоквадратичне  

відхилення 87 3.7 0.21 0.3 

Діапазон прогнозування 140–450 

Середні зна-

чення та 

вище 

2–8 

Середні та 

нижче 

0,5–1,1 

Середні та 

вище 

0,6–1.1 

Середні зна-

чення 
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Рис. 2. Прогнозні нафтогазоперспективні об'єкти в обрамленні Чутівсько-Білухівського штоку  

за результатами структурно-геоморфологічних досліджень. 

1 – свердловина; ізогіпса відбиваючого горизонту: 2 – IVв4 (P1sl), 3 – Vб1(C2m), 4 – Vб2(C2б), 5 – 

Vв1(C1s); 6 – розривне порушення за даними сейсморозвідки; 7 – контур родовища; прогнозована за 

сукупністю морфометричних індикаторів перспективна ділянка: 8 – підтверджена сейсморозвідкою 

3D, 9 – рекомендована для проведення сейсморозвідувальних досліджень 1 черги пошуків, 10 – про-

гнозна 2 черги пошуків; прогнозована за результатами ландшафтно-геоіндикаційного дешифрування: 

11 – морфографічна межа соляного штоку, 12 – прогнозний приштоковий блок. 

 

За результатами морфометричних дослі-

джень з урахуванням ландшафтно-геоінди-

каційного дешифрування як перспективні у на-

фтогазопошуковому відношенні виділені на-

ступні першочергові ділянки відомі: Войновсь-

ка, Кочубеївська і прогнозні: Кантемирівська, 

Схід.-Кочубеївська, Півн.-Чутівська, Захід.-

Новоукраїнська, Очеретна, Півн. Білухівська, 

Білухівська. 2 прогнозні ділянки віднесені до 

об'єктів другої черги пошуків: Півд. Розпашнів-

ська, Захід.-Чутівська (рис. 2). 

Більшість прогнозованих об'єктів на заході 

Чутівського штоку підтверджуються проведе-

ними у 2011-2012р.р. сейсморозвідувальними 

дослідженнями 3D, якими були охоплені Кочу-

беївське та Західно-Чутівське відгалуження Ро-

зпашнівської солянокупольної зони. Аналіз 

отриманих структурних поверхонь 
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(В.І. Савицький, А.М. Жадан та ін., 2011р.) по 

відкладах нижньої пермі (P1nk, О8) та карбону 

(С2b, K3) та Vв1(C1s2) засвідчив наявність, окрім 

вісьової частини Кочубеївської складки, також 

двох тектонічно-екранованих перспективних 

блоків на північно-східному (Східно-

Кочубеївський, що зіставляється із прогнозною 

Східно-Кочубеївською морфоаномалією) та пі-

вденно-західному крилах по відкладах від ниж-

ньої пермі до верхнього башкиру та башкиру і 

верхньої частини нижнього карбону відповідно, 

сформованих екрануванням на девонський со-

ляний шток, а з другого боку тектонічнічним 

порушенням значної амплітуди (Східно-

Кочубеївський блок) та тектонічнічними пору-

шеннями з амплітудою до 50-70 м (Кочубеївсь-

кий блок) Основні перспективи нафтогазонос-

ності на Кочубеївській площі пов'язуються з 

башкирськими відкладами середнього карбону і 

верхньосерпуховськими нижнього карбону, де у 

результаті буріння свердловин №№ 2, 3, 6 були 

встановлені прямі ознаки нафтогазоносності. 

Сейсмічними дослідженнями 3D підтвер-

джено раніше виділене Войновське структурне 

ускладнення (Войновська морфоаномалія), 

найбільш чітко проявлене у вигляді структурно-

го носу екранованого на Чутівський соляний 

шток. Вважаючи, що верхня частина геологіч-

ного розрізу по відкладах мезозою і верхнього 

карбону вже оцінена негативно пробуреною 

свердловиною №7 Чутівською, на даній ділянці 

залишились неоціненими більш глибокі гори-

зонти московського, башкирського і серпухов-

ського ярусів карбону. 

Згідно з виконаними побудовами 

(В.І. Савицький, А.М. Жадан та ін., 2011р.), пі-

внічніше Войновської структури, у стратигра-

фічному інтервалі від нижньої пермі до ниж-

нього башкиру простежується Кантемирівський 

перспективний об’єкт з розмірами 3,7 x 1,8 км, 

ускладнений згідним скидом у московських та 

башкирських відкладах і екранований східною 

частиною Чутівського штоку (зіставляється з 

Кантемирівською морфоаномалією). На півночі 

та півдні Кантемирівський перспективний 

об’єкт обмежений порушеннями амплітудою до 

50 м. 

Висновки. Морфометричні методи дозво-

ляють лише локалізувати нафтогазопошуковий 

об'єкт, а його імовірні межі (як і межі соляних 

штоків) встановлюються за ландшафтно-

геоіндикаційним методом. Тому обидва методи 

структурно-геоморфологічних досліджень по-

винні використовуватись у сукупності. 

Об'єкти, виявлені за структурно-

геоморфологічними дослідженнями на заході 

Чутівського штоку, які підтверджуються ре-

зультатами сейсморозвідки 3D, рекомендуються 

до постановки пошукового буріння найближ-

чим часом. Підтвердження об'єктів сейсмороз-

відкою на заході Чутівського штоку потребує 

виваженого ставлення до інших прогнозованих 

приштокових блоків, виявлених структурно-

геоморфологічними методами в обрамленні Чу-

тівсько-Білухівського штоку та дозволяє реко-

мендувати залучення даних методів для уточ-

нення меж соляних штоків та прогнозування 

приштокових блоків для попередньої локаліза-

ції нафтогазоперспективних об'єктів і націлен-

ням на них сейсморозвідувальних робіт 3D. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТОВЫХ ВОД 

ШИРАЗСКОЙ И ХОРРАМАБАДСКОЙ МЕЖГОРНЫХ ВПАДИН ИРАНА 

 
Определение сходства химического состава подземных вод многих скважин и источников по большому количеству химиче-

ских элементов и соединений (10 и более) очень трудная задача. Нами предложен новый способ определения сходства химических 

составов подземных вод. Способ базируется на использовании кластерного анализа. Применение этого анализа позволяет нахо-

дить подземные воды со сходным химическим составов в разных районах и водоносных горизонтах, прогнозировать возможное 

их загрязнение и избегать их истощения.  

Метод опробован при сравнении химического состава грунтовых вод Ширазской и Хоррамабадской межгорных впадин 

Ирана. Было установлено, что грунтовые воды в этих межгорных впадинах имеют близкий химический состав. 

Ключевые слова: Иран, Ширазская и Хоррамабадская межгорные впадины, грунтовые воды, химический состав, кла-

стерный анализ, сходство. 

Амджаді Азіз. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ГРУНТОВИХ ВОД ШИРАЗЬКОЇ І 

ХОРАМАБАДСЬКОЇ МІЖГОРНИХ ВПАДИН ІРАНУ. Визначення подібності хімічного складу підземних вод багатьох 

свердловин і джерел за великою кількістю хімічних елементів і сполук (10 і більше) дуже важка задача. Нами запропонова-

но новий спосіб визначення подібності хімічних складів підземних вод. Спосіб базується на використанні кластерного аналі-

зу. Використання цього аналізу дозволяє знаходити підземні води із подібним хімічним складом в різних районах і водоносних 

горизонтах, прогнозувати можливе їх забруднення і запобігати їх виснаженню. Метод використовувався при порівнянні 

хімічного складу ґрунтових вод Ширазької і Хорамабадської міжгірних впадин. Ірану. Було встановлено, що ґрунтові води в 

цих міжгорних впадинах мають близький хімічний склад. 

Ключові слова: Іран, Ширазька і Хорамабадська міжгірьскі впадини, ґрунтові води, хімічний склад, кластерний аналіз, поді-

бність. 

 

Постановка проблемы. 

Грунтовые воды Ширазской межгорной 

впадины широко используются для водоснаб-

жения, в промышленности, полива сельскохо-

зяйственных культур и других целей. Грунто-

вые воды впадины в зоне питания имеют мине-

рализацию до 1 г/дм
3
, а в зоне разгрузки мине-

рализация заметно повышается, что связано с 

континентальным засолением и антропогенным 

загрязнением (удобрения, отходы химического 

производства и отливы из шахт). Грунтовые во-

ды сульфатно-хлоридного кальциево-

магниевого состава, удовлетворяющие питье-

вым нормам. Тип воды на северо-западе и на 

юго-востоке впадины – гидрокарбонатный 

кальциево-магниевый. Грунтовые воды содер-

жат также тяжелые металлы. 

В настоящее время планируется более ши-

роко использовать и грунтовых вод Хоррама-

бадской впадины, поэтому возникла необходи-

мость в сравнении химических составов грун-

товых вод этих межгорных впадин. Это позво-

лит выявить подобия или различия условий пи-

тания, разгрузки, процессов, определяющих 

формирование химического состава, возможно-

го их загрязнения и истощения грунтовых вод 

Хоррамабадской межгорной впадины и разра-

ботать мероприятия по их предотвращению. 

Анализ публикаций и определение не ре-

шенных проблем. 

Геологическое строение и гидрогеологиче-

ские условия Хоррамабадской межгорной впа-

дины изучалась иранскими фирмами: (Сангаб, 

2010 г,.1980 г.); (Абкав, 1970 г.); (NKRC, 1995 г., 

1997 г.) [5,7]. Этими фирмами были построены 

геологическая и гидрогеологическая карты, 

изучен химический состав грунтового водонос-

ного горизонта, определены гидрогеологиче-

ские параметры водоносного горизонта. Боль-

шой вклад в изучение гидрогеологических 

условий Хоррамабадской межгорной впадины 

внесла кафедра гидрогеологии МГУ (Шестаков 

В.М.) [3]. 

Фирмы Сангаб (2010 г.), Абкав (1980 г.), 

NKRC (1991 г.,1996 г., 1997 г.), Махабкодс (1975 

г.) и Параб (1993 г., 1997 г.) [5-8] изучали геоло-

гическое строение и гидрогеологические усло-

вия, химический состав и гидрогеологические 

параметры грунтовых вод Ширазской межгор-

ной впадины.  

Результаты этих исследований нашли свое 

отражение в таких публикациях: Джемз и 

Виндс, Штеклин, Веллз, Кент, Сетудения и 

Алави [2,3,4]. 

Вопросу применения кластерного анализа 

для определения сходства химического состава 

подземных вод посвящены работы Девиса Д.С., 

Искенрога К.Г., Решетова И.К., Чомко Д.Ф., 

Чомко Ф.В., Сейфэльдина Г.Х., Таранова В.Г. и 

др. [9-14].  

Литературы по вопросу применения кла-

стерного анализа для определения сходства хи-

мического состава подземных вод в Иране нет. 

Цель исследований. 

В настоящее время для сравнения химиче-

ских составов подземных вод разных районов, 

водоносных горизонтов и водозаборов все чаще 

применяются методы многомерного статисти-

ческого анализа.  
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Эти методы являются одними из самых 

эффективных средств выявления закономерно-

стей, скрытых в больших массивах данных, по-

скольку в гидрогеологии, как правило, отсут-

ствует возможность непосредственного их 

наблюдения и измерения. О них можно судить 

лишь по конечным результатам проявления 

процессов, отражающихся в значениях различ-

ных характеристик, например в химическом 

составе вод.  

Для определения сходства химического со-

става подземных вод разных районов и водо-

носных горизонтов в настоящее время исполь-

зуются различные аналитические методы и ма-

тематическое моделирование.  

Химический состав подземных вод являет-

ся конечным продуктом воздействия не одного, 

а целой совокупности природных и техноген-

ных процессов (условий питания и разгрузки, 

ионного обмена, антропогенного загрязнения и 

т.д.). Влияние этих процессов в подземных во-

дах сказывается на взаимосвязанном изменении 

содержания химических компонентов и на ха-

рактере связей между ними. Однако, эти связи в 

наблюдаемых компонентах подземных вод в 

"чистом виде" не сохраняются. Корреляцион-

ные зависимости между наблюдаемыми значе-

ниями переменных фактически являются ко-

нечным результатом действия всей совокупно-

сти процессов. 

В условиях ненарушенного стока любой 

водоносный горизонт представляет собой сба-

лансированную систему. В процессе его экс-

плуатации баланс воды водоносного горизонта 

существенно изменяется, при этом должна про-

изойти компенсация отбора подземных вод за 

счет увеличения интенсивности питания. До-

полнительное питание возможно за счет пере-

текания подземных вод из ниже- и вышезале-

гающих водоносных горизонтов и привлечения 

поверхностных вод. 

Привлекаемые воды имеют некоторые раз-

личия в химическом составе. При фильтрации 

привлеченных вод вследствие контакта с поро-

дой и их смешения происходит изменение хи-

мического состава. Эти изменения направлены 

на сближение их химического состава с хими-

ческим составом вод водоносного горизонта. 

Очевидно, что химический состав подземных 

вод в каждой скважине является результатом 

смешения в той или иной пропорции пластовой 

воды с привлекаемыми водами. 

Для выяснения степени близости химиче-

ского состава подземных вод из каждой сква-

жины с водами смежных горизонтов и поверх-

ностными водами и процессов, являющимися 

определяющими в формирования химического 

состава подземных вод, мы предлагаем приме-

нять кластерный анализ. 

Критерием оценки близости химического 

состава разных вод предлагается евклидово 

расстояние в n-мерном пространстве. Этот по-

казатель вычисляется для любого количества 

гидрохимических компонент. Влияние отдель-

ной компоненты на показатель взаимосвязи не 

зависит от ее абсолютного значения, а зависит 

от относительной разницы по этой компоненте 

между привлекаемыми водами и водами из 

скважин, оцениваемой по ее вкладу в показа-

тель веса. Вес компоненты определяется как 

отношение ее среднего значения к среднему 

значению всех компонент в отдельности по 

всем объектам. 

Кластерный анализ выполняется по агло-

меративной иерархической процедуре с по-

строение дендрограммы (одномерного графа), 

изображающего взаимные связи между объек-

тами. Сущность агломеративной кластерной 

процедуры состоит в вычислении функции рас-

стояния между всеми парами объектов и объ-

единении на каждом шаге той пары объектов, 

для которой достигается минимум евклидового 

расстояния. Это позволяет в структуре евкли-

дова пространства выделить несколько класте-

ров, в которые объединяются воды сходного 

химического состава, т.е. объединение проб во-

ды, близких по химическому составу. Кластер-

ный анализ химического состава вод выполнял-

ся по способу «полной связи». Способы «ближ-

него» и «дальнего соседа» дают сходные ре-

зультаты. 

Пусть множество I = I1, I2, …, In это дан-

ные химического состава грунтовых вод из 

скважин и источников разных районов Шираз-

ской и Хоррамабатской межгорных равнин обо-

значает п объектов, принадлежащих некоторой 

популяции I. Предположим, что каждый объ-

ект обладает некоторым множеством наблюда-

емых показателей С = (С1, С2,…, Ср)
Т
. Наблюда-

емые показатели являются количественными 

данными и называются измерениями. Они ха-

рактеризуют химические свойства в каждом 

анализе I. Результат измерения i-той характери-

стики Ij объекта обозначим символом Xi,j, а век-

тор Xj = xi,j размерности Р=1 отвечает каждо-

му ряду измерений для j-го индивида. Таким 

образом, для множества индивидов I располага-

ем множеством векторов измерений Х = Х1, Х2, 

…, Хn, которые описывают множество I. 

Евклидовое расстояние в n-мерном про-

странстве, определяется по формуле: 
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где: 

Di,j – евклидово расстояние;  

N – количество признаков (количество 

определенных химических элементов и соеди-

нений в анализе того или иного объекта);  
S

ikX ,  – стандартизованное значение К-го 

признака i-го объекта; 
S

jkX ,  – стандартизованное значение К-го 

признака j-го объекта; 

Стандартизация значение К-го признака i-

го объекта проводится по формуле: 

K

KiKS

iK

XX
X






,

,  ,      (2) 

где: 

XK,i – значение К-го признака i-го объекта; 

X к– среднее значение К-го признака по N 

объектам; 

К – среднеквадратическое отклонение К-го 

признака по N объектам. 

Стандартизация значение К-го признака j-

го объекта проводится по формуле: 

K

KjKS

jK

XX
X






,

,  ,        (3) 

где: 

XK,j – значение К-го признака j-го объекта; 

X к– среднее значение К-го признака по N 

объектам; 

К – среднеквадратичное отклонение К-го 

признака по N объектам. 

Для корректного составления дендрограм-

мы проводится стандартизация (нормирование) 

исходных данных. Стандартизация представля-

ет собой переход к некоторому единообразному 

описанию для всех измерений (признаков), вве-

дению новой условной единицы измерения , 

допускающей формальные сопоставления объ-

ектов. Программа проводит стандартную нор-

мировку измерений в среднеквадратичных от-

клонениях по формуле: 



)( XX
Z


 ,                       (4) 

где: ,X  – соответственно среднее и 

среднеквадратичное отклонение Х. 

Условная единица измерений Z вычисляет-

ся для любого количества химических элемен-

тов. Влияние отдельной компоненты на показа-

тель не зависит от ее абсолютного значения, а 

зависит от относительной разницы по этой 

компоненте на разных объектах, оцененной по 

ее вкладу в показатель веса. Вес компоненты 

определяется как отношение среднего значения 

этой компоненты к среднему значению всех 

компонент, рассчитанных в отдельности по 

всем объектам. 

Для реализации этой методики использо-

ваны данные химических анализов грунтовых 

вод из 36 скважины и 25 источников, располо-

женных в Ширазской и Хорремабадской межго-

рных впадинах.  

Определения химического состава грунто-

вых вод выполнены в одной аккредитованной 

лаборатории в Тегеране на один тот же момент 

времени (июль). 

Для расчетов принимались такие показате-

ли химического состава грунтовых вод: Сa, Mg, 

Na, HCO3, SO4, Cl, pH, минерализация, Cd, Co, 

Ba, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn и Fe. Таким образом, 

каждый из 61 химических анализов грунтовых 

вод интерпретируется как точка в 17-тимерном 

пространстве. 

Химический состав грунтовых вод Шираз-

ской и Хоррамабадской межгорных впадин 

приведены в табл. 1. 

Кластерный анализ выполнялся по про-

грамме CLUSTER, разработанной на кафедре 

гидрогеологии Харьковского национального 

университета имени  

В.Н. Каразина. Эта программа реализует агло-

меративный иерархический алгоритм полной 

связи с построением дендрограммы – одномер-

ного графа, изображающего взаимные связи 

между объектами. 

Основные результаты кластерного анали-

за. 

По результатам кластерного анализа общей 

матрицы построена диаграмма расстояний объ-

единения по шагам (рис. 1), и дендрограмма 

(рис. 2). На рис. 1 видно, что объединение всех 

объектов произошло за 61 шаг. Минимальное 

расстояние объединения (евклидовое расстоя-

ние) на первом шаге равно 0,000 и максималь-

ное – 4915,628 на последнем шестидесятом ша-

ге. Основное количество объектов (48) объеди-

нилось между собою на расстояниях от 0,000 до 

770,812. Это, по нашему мнению, свидетель-

ствует об однородности химического состава 

грунтовых вод, отобранных в Ширазской и 

Хоррамабадской межгорных впадинах. 
На дендрограмме (рис. 2) видно, что в ре-

зультате кластерного анализа все анализы хи-

мического состава грунтовых вод из скважин и 

источников, расположенных на различных 

участках Ширазской и Хоррамабадской межго-

рных впадин, разбиты на четыре кластера 

(группы), которые в свою очередь распадаются 

на более мелкие подгруппы. 

Первый кластер состоит из 2-х больших 

подкластеров (подгрупп). 

 



Таблица 1 

Химический состав грунтовых вод (мг/дм
3
) 

Ширазская межгорная впадина 

Тип 

источника 
Cd Co Ba Cu Mo Ni Pb Zn Fe PH Cl Hco3 So4(мг/л) Ca(мг/л) Mg(мг/л) Na(мг/л) Tds(мг/л) ECµmo 

Пирбона.ск 0.007 0,00001 0.001 0.014 0,00001 0.01 0,00001 0.393 0.032 8,3 43 165 202 68 50 28 530 740 

Пол беренджи.ра 0.007 0,00001 0.028 0.015 0.017 0.004 0,00001 0.425 0.214 8,3 391 195 79 72 28 201 940 1670 

Бабахаджи.ск 0.004 0.005 0,00001 0.003 0.008 0.03 0.001 0.145 0.027 8,3 53 185 231 78 50 41 580 937 

Полфаса.ск 0.008 0,00001 0.002 0.019 0,00001 0.02 0,00001 0.398 0.038 8,2 58 201 210 74 51 38 605 904 

Бармедаде.ра 0.004 0.011 0.003 0.014 0,00001 0.01 0,00001 0.388 0.039 7,8 56 238 189 72 54 36 617 873 

кафтарак.ск 0.005 0.013 0.005 0.005 0.005 0.015 0.023 0.039 0.038 8,2 57 256 192 74 54 33 630 869 

Бармеделак2.ра 0.008 0.015 0.004 0.006 0.006 0.014 0.026 0.04 0.037 7,8 57 305 154 82 55 33 640 869 

Барметаер.ра 0.008 0.015 0.004 0.006 0.006 0.014 0.026 0.04 0.037 7,5 184,9 305 205 104 67 378 1571 2290 

Бармешур.ск 0.006 0.01 0.001 0.01 0.014 0.016 0.007 0.244 0.162 7,9 185 305 230 117 77 548 1974 3050 

Бармехан.ра 0.006 0.03 0.015 0.377 0.051 0.044 0.046 0.122 1.472 8,3 1018 244 255 120 80 718 2380 3810 

Бармебабунак.ра 0.002 0.01 0.014 0.012 0.007 0.004 0.023 0.04 0.12 8,3 1206 244 264 160 61 856 2700 4346 

Солтанабад.ск 0.002 0.012 0.035 0.006 0.014 0.01 0.016 0.018 0.096 8,2 85 194 283 94 64 58 760 1132 

Шапур.ск 0.002 0.015 0.03 0.017 0.048 0.004 0.23 0.057 0.298 8 85 180 283 98 43 50 665 1035 

Круни.ск 0.006 0.01 0.025 0.024 0.059 0.087 0.041 0.315 1.391 8,5 92 207 288 118 58 57 700 1170 

Джарестан.ск 0.007 0.02 0.006 0.009 0.005 0.009 0.002 0.196 0.203 8 71 195 264 90 52 45 686 1000 

Гачи.ск 0.004 0.018 0.004 0.015 0.012 0.039 0.032 0.051 0.099 7,4 64 220 231 98 47 40 665 936 

Махмудабад.ск 0.005 0.015 0.023 0.021 0.056 0.085 0.038 0.305 1.384 8,2 64 220 250 94 47 40 677 918 

Пирмохамад.ск 0.007 0,00001 0.029 0.016 0.018 0.005 0,00001 0.429 0.218 7,9 185 225,5 154 71 39 25 518 703 

Хатунак.ск 
0.006 0.009 0.024 0.017 0.017 0.082 0.027 0.025 0.047 7,88 184,9 225,52 107 58 36 17 435 509 
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Мониабад.ск 
0.006 0.005 0,00001 0.013 0,00001 0,00001 0.039 0.13 0.054 7,3 21 214 59 46 33 10 351 486 

Хабир.ск 0.006 0.004 0.016 0.011 0,00001 0.021 0.024 0.147 0.002 7,6 18 232 62 60 28 13 376 520 

Шамс.ск 0.002 0.003 0.018 0.035 0.008 0.004 0.016 0.063 0.046 7,3 25 299 106 84 34 21 501 695 

Мансурабад.ск 0.01 0.014 0.004 0.018 0.032 0.019 0.042 0.065 0.219 7,4 21 226 67 56 27 13 367 537 

Мохамед.ск 0.004 0.036 0.037 0.036 0.025 0.049 0.045 0.092 0.264 7,6 25 226 73 52 30 19 384 545 

Касргоше.ск 0.007 0.027 0.043 0.039 0.012 0.036 0.019 0.09 0.128 7,8 333 226 1047 349 27 213 2130 2950 

Саади.ск 0,00001 0.01 0,00001 0.011 0.003 0.019 0.02 0.173 0.295 7,4 142 232 744 221 61 171 1327 2280 

Абхан.ск 0,00001 0.017 0.038 0.039 0.095 0.038 0.023 0.146 1.338 8,1 301 275 288 94 75 201 1190 1820 

Алиабад.ск 0.006 0.02 0.005 0.019 0.016 0.04 0.036 0.065 0.01 7,3 50 281 180 80 49 32 624 854 

Баграм.ск 0,00001 0.021 0.013 0.027 0.018 0,00001 0.027 0.073 0.047 8 234 238 317 92 90 133 1715 2500 

Хоррамабадская межгорная впадина 

1   2 3  4  5  6  7  8  9  10                    

Рашиди-Дар Ск 0,0005 0,004 0,015 0,003 0,00001 0,0004 0,0008 0,005 0,048 7,28 80 300 60 230 170 13 384 600 

Мелекшахи ск 0,00008 0,0008 0,074 0,048 0,00001 0,001 0,005 0,00001 0,11 7,02 30 510 57 350 240 6 441 690 

Насерванд ск 0,00009 0,001 0,066 0,004 0,0004 0,0013 0,0005 0,007 0,00001 7,41 60 400 157 280 220 108 364 570 

Дехбагер ск 0,00005 0,001 0,01 0,002 0,004 0,0016 0,0008 0,0009 0,059 7,21 130 570 3 390 280 29 643 990 

Борджалы ист 0,0001 0,001 0,192 0,001 0,001 0,003 0,0002 0,014 0,04 7,41 20 320 20 180 200 1 236 370 

Сорхе де ра 0,00008 0,003 0,2 0,001 0,001 0,003 0,0001 0,008 0,056 7,83 330 390 178 340 240 290 650 1000 

Робат намаки ск 0,00009 0,001 0,17 0,001 0,001 0,003 0,0005 0,004 0,021 7,71 160 460 55 350 300 20 507 780 

Келмехуб ра 0,0002 0,002 0,21 0,003 0,00002 0,005 0,001 0,0008 0,11 7,4 80 530 143 360 250 108 409 640 

Чешмебид ра 0,0001 0,002 0,23 0,003 0,0005 0,005 0,003 0,019 0,04 7,38 40 350 14 390 10 4 188 450 

Сараб сага ра 0,0002 0,003 0,09 0,002 0,00001 0,0034 0,0007 
0,004 

0,07 7,5 40 530 92 430 200 26 416 650 
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Гале джогд ра 
9,0001 0,001 0,08 0,0009 0,0009 0,003 0,0002 0,006 0,016 7,32 20 360 5 330 50 6 294 460 

Сашме чераг ра 0,0002 0,001 0,2 0,002 0,00002 0,002 0,004 0,004 0,001 7,23 70 430 11 330 110 65 371 580 

Сабур ск 0,00009 0,008 0,08 0,046 0,00001 0,002 0,005 0,005 0,9 7,54 40 380 52 340 110 18 294 460 

Сашме сорхе ра 0,00008 0,0014 0,01 0,002 0,003 0,0017 0,0009 0,0009 0,06 7,97 70 330 71 300 110 39 275 430 

Навекеш ра 0,00001 0,002 0,08 0,005 0,0006 0,002 0,006 0,008 0,1 7,18 30 390 24 360 80 3 326 510 

Гилуран ск 0,00005 0,003 0,015 0,003 0,00001 0,0005 0,0008 0,005 0,04 7,26 120 490 5 390 200 24 624 960 

Сарабеяс ра 0,00007 0,004 0,01 0,005 0,00002 0,0004 0,00007 0,005 0,04 7,34 70 490 127 370 210 90 435 680 

Кихриз ра 0,00008 0,003 0,015 0,006 0,00001 0,004 0,0007 0,004 0,049 7,64 30 270 98 250 8 56 224 350 

Алиабад ск 0,0001 0,0013 0,01 0,02 0,00004 0,004 0,00001 0,007 0,098 7,52 50 340 142 290 160 73 313 490 

Чогаруши ск 0,00001 0,0013 0,07 0,005 0,0005 0,002 0,006 0,008 0,1 7,16 70 690 64 210 510 95 494 760 

Сарнамак ск 0,0001 0,002 0,19 0,003 0,0003 0,003 0,0006 0,015 0,04 7,18 160 600 65 450 360 16 669 1030 

Чангаий ра 0,00009 0,008 0,08 0,04 0,00003 0,001 0,04 0,05 0,09 7,23 80 470 9 380 160 16 468 720 

Чамгарх ск 0,0001 0,0008 0,08 0,04 3E-06 0,001 0,00005 0,05 0,09 7,18 160 600 65 450 360 16 669 1030 

Чаркал ск 0,00008 0,002 0,1 0,001 0,001 0,003 0,00001 0,008 0,05 7,47 285 810 193 260 440 600 838 1270 

Доре ра 0,00005 0,001 0,08 0,006 0,0008 0,002 0,00007 0,009 0,15 7,02 30 610 57 350 240 96 441 690 

Гуше оа 0,00008 0,0007 0,07 0,04 0,00001 0,001 0,004 0,004 0,09 7,66 10 290 90 350 40 1 236 370 

Гардабсанги ра 0,0002 0,001 0,1 0,002 0,00007 0,004 0,0001 0,0008 0,09 7,38 40 350 14 390 10 4 288 450 

Кив ра 0,00002 0,001 0,1 0,002 0,00005 0,003 0,001 0,0007 0,098 7,56 20 380 1 290 8 2 294 4650 

Чешметала ра 0,00002 0,002 0,2 0,04 0,00001 0,003 0,004 0,003 0,053 8,16 60 450 9 350 150 9 345 540 

Сарабгорчи ра 0,0002 0,003 0,08 0,05 0,00001 0,0035 0,005 0,005 0,09 7,41 60 400 157 280 220 108 364 570 

Дарбанд ск 0,002 0,001 0,06 0,007 0,0001 0,002 0,0008 0,0006 0,004 7,54 70 370 106 320 170 63 342 523 

Балилванд ск 0,004 0,004 0,015 0,003 0,00005 0,0004 0,093 0,006 0,05 7,4 60 530 143 360 250 108 409 640 
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Рис. 1. Диаграмма расстояний объединения по шагам 

 

 
Рис. 2. Дендрограмма объединения 61 объектов (17 параметров) 



В первом подкластере объединены анали-

зы химического состава грунтовых вод, ото-

бранных из 8 скважин (Пирона, Пирмохамад, 

Шамс, Хатунак, Мониабад, Хабур, Мансурабад, 

Мохамед) отобранных на разных участках Ши-

разской межгорной впадины. Объединение этих 

объектов произошло на очень малых евклидо-

вых расстояниях (от 3,380 до 30,453). 

Во 2-й подкластер объединены анализы 

химического состава грунтовых вод, отобран-

ных из 5 скважин (Рашид-Дарани, Насерванд, 

Алиабад, Дарбанд, Сабур) и 11 источников (Са-

рабгорчи, Самше чераг, Чешметала, Борджалы, 

Кихриз, Гуше, Чешмебид, Гале джогд, Гардаб-

санги, Навакеш, Сашме сорхе) на разных участ-

ках Хоррамабадской межгорной впадины. Объ-

единение этих объектов произошло на очень 

малых евклидовых расстояниях (от 0,000 до 

310,671). 

Объединение этих двух подкластеров в 

первый кластер произошло на евклидовом рас-

стоянии 547,282. 

Анализ евклидовых расстояний, на кото-

рых произошло объединение химических ана-

лизов грунтовых вод Ширазской и Хоррамабад-

ской межгорных впадин в первом кластере, 

свидетельствует об их большой сходности.  

Во втором кластере объединены химиче-

ские составы проб грунтовых вод, отобранных 

из 10-и скважин и 2-х источников на разных 

участках Ширазской впадины и из 8-и скважин 

и 6-и источников Хоррамабадской впадины. 

Второй кластер состоит из дух подкласте-

ров (подгрупп). 

В первый подкластер входят пробы грун-

товых вод Ширазской впадины. Это скважины 

Бабахаджи, Полфаса, Гачи, Махмудабад, Шамс, 

Джарестан, Кафтарак, Алиабад, Солтанабад, 

Круни и источники Бармедаде и Бармеделак.  

Объединение этих объектов произошло на 

очень малых евклидовых расстояниях (от 0,000 

до 360,717). 

Во второй подкластер объединились хи-

мические составы проб грунтовых вод из сква-

жин Мелекшахи, Балилванд, Робат намаки, Чо-

гаруши, Дехбагер, Гидуран, Сарнамак, Чамгарх 

и источников Сараб саха, Чангаий, Келмехуб, 

Сарабеяс, Доре и Хорхе де.  

Объединение этих объектов произошло на 

очень малых евклидовых расстояниях (от 0,000 

до 536,157). 

Анализ евклидовых расстояний, на кото-

рых произошло объединение химических ана-

лизов грунтовых вод Ширазской и Хоррамабад-

ской межгорных впадин и во втором кластере, 

свидетельствует об их большой сходности. 

Объединение этих двух подкластеров во второй 

кластер произошло на евклидовом расстоянии 

754,122, что не на много больше, чем в первом 

кластере. Это свидетельствует о том, что пробы 

грунтовых вод по химическому составу немно-

го отличаются от проб первого кластера.  

Третий кластер состоит из двух подклас-

теров. В первом подкластере произошло объ-

единение химических составов грунтовых вод 

из скважины Абкан и источника Пол беран-

джина Ширазской межгорной впадины на ев-

клидовом расстоянии 402,541. К ним на рассто-

янии 1015,489 присоединилась проба воды из 

скважины Чаркал Хоррамабадской впадины. На 

евклидовом расстоянии 1835,296 третий кла-

стер объединяется с общим первым и вторым 

кластером. Химический состав грунтовых вод 

третьего кластера довольно сильно отличается 

от химического состава вод, входящих в первые 

два кластера. 

Четвертый кластер состоит из трех раз-

нородных подкластеров. В первый подкластер 

входят пробы грунтовых вод из источника 

Бартметаер и скважин Абхан и Саади Шираз-

ской межгорной впадины, которые объедини-

лись на евклидовом расстоянии 754,064. К ним 

на евклидовом расстоянии 967,641 присоеди-

няются скважины Бармешур и Карсгоше Ши-

разской межгорной впадины.  

Второй подкластер состоит из химическо-

го состава пробы, отобранной из источника Кив 

Хоррамабадской впадины, который на большом 

евклидовом расстоянии (2739,312) объединяет-

ся с первым подкластером.  

Третий подкластер включает в себя хими-

ческий состав проб грунтовых вод, отобранных 

из источников Бармехан и Бармебабунак Ши-

разской межгорной впадины, который на боль-

шом евклидовом расстоянии (2869,122) объ-

единяется с первыми двумя подкластерами. 

Анализируя четвертый кластер, можно 

сделать вывод о том, что химический состав 

грунтовых вод резко отличается друг от друга и 

от химического состава вод, входящих в первые 

три кластера. 

Основные выводы 

 Анализ евклидовых расстояний, на ко-

торых произошло объединение химических со-

ставов грунтовых вод первого и второго класте-

ров, свидетельствует об их большой сходности.  

 Пробы грунтовых вод второго кластера 

по химическому составу немного отличаются 

от проб первого кластера. Они объединяются 

между собой на немного большем евклидовом 

расстоянии, чем расстояние, на которых проис-

ходит объединение объектов в первом кластере. 

 Химический состав грунтовых вод тре-

тьего кластера довольно сильно отличается от 
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химического состава вод, входящих в первые 

два кластера. 

 Четвертый кластер состоит из трех раз-

нородных подкластеров, химический состав 

грунтовых вод резко отличается друг от друга и 

от химического состава вод, входящих в первые 

три кластера. Эти грунтовые воды сильно за-

грязнены и находятся в зоне разгрузки, где ми-

нерализация заметно повышается, что связано с 

континентальным засолением и антропогенным 

загрязнением (удобрения, отходы химического 

производства и отливы из шахт). 

Из приведенного выше анализа можно сде-

лать выводы, что кластерный анализ позволяет: 

 определять сходство и различия хими-

ческого состава грунтовых вод; 

 выделять участки со сходным и различ-

ным химическим составом грунтовых вод и 

оконтуривать их; 

 при обнаружении любого негативного 

изменения химического состава грунтовых вод 

в Ширазской межгорной впадине можно судить 

об аналогичных изменениях и в Хоррамабад-

ской впадине и наоборот. 
 

Литература 

1. Bower H. Groundwater hydrology, 1978. 

2. Mathematical model application in Ground-water Studies of Iran. Ground Water, 1997, vol. 17, №4. 

3. Шестаков В.М., Марин Ю.М. Формирование повышенной жесткости в зоне разгрузки грунтовых вод кону-

сов выноса в Иране. Вестн. МГУ. Сер. 4, Геология. №4.– М.: 1996. – С. 91-95. 

4. Международный Геологический конгрес. Тектоника Азии. Доклад Штейклин Й., т. 5. – М.:1984. – С. 53-68.  

5. Гидрохимический отчет. Фирма Параб. – Кучмешкиан, – М.: 1994. 

6. Геологический и гидрогеологический отчеты: Ширазская впадина №393, фирма Махабкодс. 1996. 

7. Геологический отчет №420-327-859. National Karst Research Center (NKRC), 1996. 

8. Геологические отчеты Ирана. Geological survey of Iran. 1980-1987. 

9. Девис Д.С. Статистический анализ данных в геологии. Пер. с англ. – М.: Недра, 1990, 319 с.  

10. Искенрог К.Г., Клован Д.И., Реймент Р.А. Геологический факторный анализ. – Л.: Недра, 1980, 223 с. 

11. Чомко Д.Ф., Решетов И.К., Чомко Ф.В., Чомко Р.Ф. Многомерный статистический анализ при исследовании 

техногенного загрязнения подземных вод. Геологічний журнал, ІГН НАН України, №2, К., 2002. - С. 73-80.  

12. Чомко Ф.В., Решетов І.К., Чомко7 Д.Ф. та інш. Багатовимірний статистичний аналіз в гідрогеології. На-

вчальний посібник. Видавничий центр Київ. нац. ун-ту, К., 2004, 114 с.  

13. Чомко Ф.В., Чомко Д,Ф, Грицюта В.Ю., Таранов В.Г., Сельфэльдин Г.Х. Опыт применения кластерного ана-

лиза при исследовании набухающих грунтов Судана. Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна № 1033. – 

Харків: ФОП «Петрова». 2012. – С. 124-133. 



Серія «геологія – географія – екологія», випуск 39  

 - 31 - 

УДК 553.411:469              В.В. Андреев, к.г.-м.н., ст.н.с., 

А.А. Корховой, аспирант, 

А.В. Чуенко, н.с. 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 

 

ОЦЕНКА СОСТАВА И ПАРАГЕНЕЗИСА ПИКРОИЛЬМЕНИТОВ ИЗ ОСАДОЧНЫХ  

КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИХ КОРЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
Проведено изучение состава и типоморфных особенностей пикроильменитов и их прагенезисов из осадочных комплек-

сов Оленёкского участка западной Якутии для прогнозирования их коренных источников. Прогнозируемое Улахан-Юрэгское 

поле включает бассейны рр. Улахан-Юрэгэ, Улахан-Талахтах, Тустах и характеризуется локальным ореолом МИК хорошей 

сохранности в нижнемеловых и современных отложениях. 

Ключевые слова: минералогические критерии, состав и парагенезисы пикроильменитов, минералы индикаторы ким-

берлитов (МИК), коренные источники.  

В.В. Андрєєв, О.О. Корховий, О.В. Чуєнко. ОЦІНКА СКЛАДУ ТА ПАРАГЕНЕЗИСУ ПІКРОІЛЬМЕНІТІВ ІЗ ОСА-

ДОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ КОРІННИХ ДЖЕРЕЛ. Проведено вивчення складу й типоморфних 

особливостей пікроільменітів та їх парагенезисів з осадових комплексів Оленьокської ділянки західної Якутії для прогнозу-

вання їх корінних джерел. Прогнозоване Улахан-Юрегське поле включає басейни рр. Улахан-Юреге, Улахан-Талахтах, Тус-

тах і характеризується локальним ореолом МІК гарної схоронності в нижньокрейдових і сучасних відкладах. 

Ключові слова: мінералогічні критерії, склад і парагенезиси пікроільменітів, мінерали індикатори кімберлітів (МІК), 

корінні джерела. 

 

Из ряда прогнозно-поисковых критериев 

(геолого-тектонических, минералогических, 

магматических, геофизических и др.), основан-

ных на прямых поисковых признаках [2], 

наиболее важным в поисковом значении мине-

ралом является пироп (Mg,Fe)3Al2[SiO4]3 и 

пикроильменит. Преимущества пикроильмени-

та по сравнению с другими объясняется тем, 

что он основывается на прямых поисковых 

признаках минералов индикаторов кимберлитов 

(МИК), характерных для пород ультраосновной 

формации: алмаз, пироп, флогопит, оливин, 

хромдиопсид, пикроильменит [1]. Типоморф-

ные особенности кимберлитовых минералов и 

их химический состав являются основой для 

прогнозных построений [5,6]. 

Пикроильменит (Fe,Mg,Cr)TiO2 в кимбер-

литах наблюдается в больших количествах, чем 

пироп и в случае низких содержаний пиропа в 

кимберлитах пикроильменит является одним из 

важнейших поисковых минералов. Магнези-

альная разновидность ильменита – пикроиль-

менит, характерный и самый распространённый 

глубинный минерал кимберлитов после оливи-

на (рис. 1-5). 

Пикроильменитом принято называть маг-

незиальных ильменит с содержанием MgO бо-

лее 9,0 масс.% [5]. Он может быть представлен 

как твёрдый раствор ильменит (FeTiO3) – гей-

килит (MgTiO3) – гематит (Fe2O3) [5,6]. 

Наибольшие вариации характерны для оксидов 

магния и титана, пределы колебаний которых 

могут меняться от 30 до 69 масс% TiO2 и от 2 

до 23 масс% MgO. Содержание гематитового 

компонента обычно колеблется от 5 до 30 

масс%. Пикроильмениты, содержащие менее 6-

7 масс% MgO и 42-45 масс% TiO2 относятся к 

ферромагнитным. Содержание Cr2O3 изменяет-

ся от 0,01 до 12 масс% (менее 0,5 масс% – низ-

кохромистые разности). 

Значение данного минерала для поисков 

трудно переоценить, многие кимберлитовые 

тела, как в Якутской алмазоносной провинции, 

так и за её пределами, выявлены исключитель-

но по пикроильмениту. Важное поисковое зна-

чение его определяется тем, что он, в отличие 

от граната, редко встречается в других магма-

титах [3].  

Пикроильменит находится в кимберлите в 

форме округлых, овальных, лепёшковидных, 

неправильных выделений размером от долей 

миллиметра до 15 см. Однако самыми распро-

странёнными являются зёрна размером менее 

1мм, на долю которых приходится 75% от об-

щего числа выделений [9]. Довольно часто зёр-

на трещиноваты, но степень трещиноватости 

выражена значительно слабее, чем на гранатах, 

и распознаётся труднее. Содержание трещино-

ватых зёрен в кимберлите может достигать 30-

35%, однако с уменьшением класса крупности 

количество трещиноватых зёрен уменьшается. 

Пикроильменит весьма устойчив к процессам 

выветривания, что позволяет его использовать 

при поисках погребённых кимберлитовых тел 

по древним ореолам рассеяния.  

На Нижне-Оленёкской площади пикроиль-

менит обнаружен на большинстве участков, где 

обнаружены МИК. Пикроильменит установлен 

в шлиховых пробах (31% от общего количества) 

с содержанием от 1 до 7520 зёрен. Наибольшие 

содержание пикроильменита, как и пиропа, 

приурочены к основным руслам рр. Улахан-

Юрэгэ, Кучугуй-Талахтах, Улахан-Талахтах, 

Тустах (табл. 1). Среди притоков р. Улахан- 
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Рис. 1. Общий вид пикроильменитов 
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Рис. 2. Внешний вид пикроильменитов IV (а) и II (б) классов сохранности  

с бассейна р. Улахан-Юрэгэ (м/о пр. 11125) 
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Рис. 3. Внешний вид пикроильменитов IV (а) и II (б) классов сохранности  

с бассейна р. Кулумас (м/о пр. 10550) 
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Рис. 4. Пикроильмениты I-ІІ классов сохранности с бассейна р. Табын (м/о пр. 10347) 

 

 

 

Рис. 5. Пикроильмениты I класса сохранности с бассейна верхнего течения  

р. Холомолох: (шл. 11092) 
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Диаграммы содержания TiO2-MgO и Cr2O3-MgO в пикроильменитах.  

Наиболее представительные пробы с уч. Оленёкский. 
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Таблица 1 

Типоморфные особенности пикроильменита уч. Оленёкский 

Типоморфные признаки бассейн р. Улахан-Юрэгэ р. Кучугуй- 

Талахтах 

р. Улахан- 

Талахтах 

бассейн  

р. Туустах 
м/о пр.  

8444 

м/о пр. 

11125 

м/о пр.  

11124 

шл. пр. 

11166 

м/о пр. 

11199 

м/о пр. 

11244 м/о пр. 

3028 

м/о пр. 

3056 

м/о пр. 

6247 

к/о шл. 

6256 

К-во изученных зерен (шт) 409 221 360 182 296 472 478 724 663 332 

 

 

Гранулометрия 

(вес.%) 

- 8+4 мм - - - - - - - 8.3 - - 

- 4+2 мм 7.8 9.4 5.5 - 6.4 4.3 8.6 3.0 - 2.0 

-2+1 мм 33.3 15.8 71.2 36.7 68.1 68.2 59.3 73.3 65.5 83.7 

-1+0,5 мм 49.8 57.5 15.8 58.1 20.5 21.6 27.3 12.2 29.1 12.8 

-0,5+0,3 мм 9.1 17.3 7.4 5.2 5.0 5.9 4.7 3.3 5.4 1.4 

 

Сохранность  

зерен (%) 

I класс 1.5 - - - - - - 0.1 0.5 - 

II класс 3.2 8.1 3.1 - - 0.2 0.6 1.0 5.6 3.0 

III-IV класс 94.1 91.9 96.1 100.0 98.3 99.8 97.3 98.9 93.9 97.0 

% зерен с вторичными скульптурами - - - - - - - - 0,2 - 

Осколки (%) 1.2 - 0.8 - 1.7 - 2.1 - - - 

 

 

 

Форма зерен  

(%) 

Гексагональная - - - - 0.3 0.9 2.5 - 2.2 - 

Лепешковидная 2.1 3.4 0.5 - 1.4 1.9 5.0 0.8 1.1 3.9 

Округлая 16.6 13.8 2.3 17.5 6.8 0.9 17.5 7.2 7.8 15.7 

Угловато-округл. 49.2 48.3 56.3 20.0 70.8 80.5 55.4 73.3 44.5 47.1 

Угловатая 32.1 34.5 34.1 62.5 19.3 8.9 17.5 18.7 44.4 33.3 

Остроугольная - - 6.8 - 1.4 6.9 2.1 - - - 

 

Излом (%) 

Раковистый 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.1 95.0 100 100 98.0 

Зернистый - - - - - 4.9 5.0 - - 2.0 

 

 

 



Юрэгэ более высоким содержанием пикроиль-

менитов выделяется левый приток р. Холомо-

лох, где стабильно присутствуют по большин-

ству проб (5-10%) зёрна пикроильменита І 

класса сохранности (рис. 5), II класса – около 

50% (рис. 2-5). В истоках р. Холомолох отмече-

но максимальное (30%) содержание пикроиль-

менита І-ІІ класса сохранности. Из первичных 

поверхностей преобладает шиповидная, реже 

шероховатая и матированная (рис. 1-5). 

Разбивка состава пикроильменитов осу-

ществлена на 14 групп. В пробах преобладают 

неалмазоносные лерцолиты и пироксениты 

(НЛП от 15 до 51,2%, среднее 36,5%). Во всех 

пробах присутствуют слабо алмазоносные пе-

ридотиты (САП от 12,5 - 18,9% до 34,1-42,5% – 

пробы 11166, 11244, 11319) в основном бас-

сейне р. Улахан Юрэгэ. Среднее САП по 7 про-

бам 26,9%.  

С уч. Оленекский на микрозондовом ана-

лизаторе было проанализировано 753 зерна 

пикроильменита из 13 проб, причем пикроиль-

мениты хорошей сохранности анализировались 

отдельно от изношенных зерен. Средняя хро-

мистость зерен пикроильменита колеблется от 

0,18 до 3,55 масс.% Сr2O3, причем изношенные 

пикроильмениты IV класса сохранности, за 

редким исключением, обладают более высоки-

ми параметрами хромистости по сравнению с 

зернами хорошей сохранности. В истоках р. 

Холомолох как изношенные пикроильмениты, 

так и зерна хорошей сохранности обладают вы-

сокими показателями по средней хромистости 

(> 1 масc.%). 

Агрегатные зерна пикроильменита для 

участка также не характерны, все зерна с 

плоскораковистым изломом. 

В заключение хочется отметить, что прак-

тика применения минералогических критериев 

при алмазопоисковых работах показывает, что 

кимберлитовые тела в определенной мере от-

ражаются в составе шлиховых минеральных 

ассоциаций даже в пределах частично или пол-

ностью закрытых территорий, что позволяет 

выделить ореолы с повышенным содержанием 

МИК хорошей сохранности и провести их ти-

пизацию (по литодинамическим обстановкам 

формирования, характеру взаимоотношения с 

вмещающими осадками, дальности переноса 

минералов), а также идентификацию и локали-

зацию [9,14,15]. К сожалению, в отличие от 

МИК, особенности распределения алмазов в 

россыпях и их типоморфные особенности не 

всегда отражают характер местных коренных 

источников, особенно в пределах «закрытых» 

территорий с развитием разновозрастных про-

межуточных коллекторов, где имеют место 

сложные полигенные ореолы, из состава кото-

рых выделить «местную» составляющую части 

алмазов достаточно сложно. Но даже по таким 

ореолам можно оценить хотя бы специали-

зацию и примерно степень алмазоносности ко-

ренных источников. Выполненный комплекс 

прогнозно-минерагенических исследований и 

полученная шлихо-минералогическая инфор-

мация по описываемой площади, позволяют 

оценить степень перспективности площадей и 

участков на коренную и россыпную алмазонос-

ность и высказать рекомендации о целесооб-

разности постановки дальнейших работ. 

Изученная площадь является - высокопер-

спективной на обнаружение погребенных ким-

берлитовых тел со средними параметрами ал-

мазоносности позднеюрского-раннемелового 

возраста недостаточно изученная, в пределах 

которой прогнозируется новое Улахан-

Юрэгское кимберлитовое поле, находится на 

левобережье р. Оленек в пределах уч. Оле-

некский и включает бассейны pp. Улахан-

Юрэгэ, Улахан-Талахтах, Кучугуй-Талахтах и 

Тустах. Ее границы обусловлены площадью 

распространения высококонтрастного локаль-

ного ореола МИК хорошей сохранности в ниж-

немеловых и современных отложениях, кото-

рый классифицирован как ореол ближнего сно-

са. В пределах ореола МИК хорошей сохранно-

сти имеют пироповую и пикроильменитовую 

ассоциации с единичными зернами циркона и 

оливина, содержащие повышенные концентра-

ции зерен I+II классов сохранности (до 40% 

среди пикроильменитов). В сумме с осколками 

содержание минералов хорошей сохранности в 

пределах ореола достигает 80-90%. 

В пределах площади широко развиты от-

ложения юры и нижнего мела, а также озерно-

аллювиальные образования неоплейстоцена и 

современные аллювиальные отложения русла, 

поймы и первой надпойменной террасы. Пло-

щадь является полностью «закрытой» по отно-

шению к среднепалеозойскому и раннемезозой-

скому (средне-позднетриасовому) кимберлито-

вому магматизму. Ее южная часть относится к 

открытым или частично перекрытым по отно-

шению к среднемезозойскому (позднеюрскому-

раннемеловому) магматизму. 

В пределах выделенной площади ореол 

рассеяния МИК в современных отложениях ха-

рактеризуется наилучшей степенью сохранно-

сти МИК по сравнению с близлежащими тер-

риториями, что наравне с их повышенной гра-

нулометрией (до 4-8 мм) и ураганными содер-

жаниями (до сотен знаков на пробу среди I+II 

кл. сохр.), однозначно свидетельствует о непо-

средственной близости коренных источников 
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[5,12,16]. Данный ореол обладает четкими па-

раметрами локальности и целым набором 

свойств, характерных для ореолов ближнего 

сноса. Такие высокие содержания МИК хоро-

шей сохранности, в том числе крупных грану-

лометрических классов, характерны для орео-

лов и потоков рассеяния, находящихся непо-

средственно в пределах контура кимберлитовых 

полей. Кимберлитовые минералы хорошей со-

хранности, обнаруженные в нижнемеловых от-

ложениях, являются минералами прямого по-

ступления ближнего сноса, что является пря-

мым признаком близлежащего кимберлитового 

поля. Таким образом, результаты проведенных 

ревизионно-опробовательских шлихоминерало-

гических работ в пределах уч. Оленёкский поз-

воляют с высокой долей уверенности прогнози-

ровать в пределах выявленного здесь ореола 

МИК хорошей сохранности новое Улахан-

Юрэгское кимберлитовое поле позднеюрского-

раннемелового возраста. 
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СТРУКТУРНО-ТЕКТОНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІВДЕННО-СХІДНОГО СЕГМЕНТУ  

ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО РИФТОГЕНУ (З ПОЗИЦІЇ ЗДВИГОВОЇ ТЕКТОНІКИ) 

 
Розглянуто структурно-тектонічні особливості південно-східного сегменту Дніпровсько-Донецького рифтогену, на-

ведені докази його здвигової природи. З позиції здвигової тектоніки виділені соляно-здвигові зони (СЗЗ) і соляно-здвигові 

структури (СЗС). У межах Кочубеївсько-Олексіївської антиклінальної зони (структури III порядку) виділено Єфремівсько-

Олексіївський, Медведівсько-Кас'янівський, Кочубеївсько-Білухівський і Хрестищенсько-Старовірівський соляно-здвигові 

вали (структури IV порядку), які складаються з локальних структур V порядку. Хрестищенсько-Старовірівський, Медведів-

сько-Кас'янівський і Машівсько-Тарасівський вали приурочені до лівостороннього здвигу, який за простяганням співпадає зі 

Жмеринсько-Старобільским розломом. 

Ключові слова: розлом, сегмент, підняття, здвиг, соляно-здвигова зона (СЗЗ), соляно-здвигова структура (СЗС). 

А.Л. Василенко. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО СЕГМЕНТА ДНЕ-

ПРОВСКО-ДОНЕЦКОГО РИФТОГЕНА (С ПОЗИЦИИ СДВИГОВОЙ ТЕКТОНИКИ). Рассмотрены структурно-

тектонические особенности юго-восточного сегмента Днепровско-Донецкого рифтогена, приведены доказательства его 

сдвиговой природы. С позиции сдвиговой тектоники выделены соляно-сдвиговые зоны (ССЗ) и соляно-сдвиговые структуры 

(ССС). В пределах Кочубеевско-Алексеевской антиклинальной зоны (структуры III порядка) выделены Ефремовско-

Алексеевский, Медведовско-Касьяновский, Кочубеевско-Белуховский и Крестищенско-Староверовский соляно-сдвиговые 

валы (структуры IV порядка), которые состоят из локальных структур V порядка. Крестищенско-Староверовский, Медве-

довско-Касьяновский и Машевско-Тарасовский соляно-сдвиговые валы приурочены к левостороннему сдвигу, который по 

простиранию совпадает с направлением Жмеринско-Старобельского разлома. 

Ключевые слова: разлом, сегмент, поднятие, сдвиг, соляно-сдвиговая зона (ССЗ), соляно-сдвиговая структура (ССС). 

 
Актуальність. Геологічний феномен, по-

в'язаний з соляно-здвиговими структурами, ви-

ходить за межи традиційних уявлень про струк-

турно-тектонічну будову антиклінальних валів 

в антиклінальних зонах. У зв'язку з достовір-

ним виділенням сейсмічними дослідженнями за 

методикою 3D горизонтальних здвигів, виникає 

необхідність у новому тектонічному району-

ванні південно-східного сегменту ДДЗ з позиції 

соляно-здвигової тектоніки. На прикладі Кочу-

беївсько-Олексіївської та Єлізаветівсько-

Біляївської зон антиклінальних піднятть та у 

світлі нових уявлень про генезис і умови фор-

мування структур горизонтального здвигу 

(СГЗ), показано загальні особливості структур-

ної будови соляно-здвигових валів і структур, 

що приурочені до зон горизонтального стис-

нення [1, 2]. 

Мета та задачі дослідження. Метою дос-

ліджень є встановлення взаємозв'язку між стру-

ктурами стиснення та розтягнення, для чого 

проведено аналіз кинематіки структуроформу-

ючих елементів горизонтального здвигу. Осно-

вною задачею є встановлення структурних па-

рагенезисів горизонтального здвигу в областях 

солянокупольної тектоніки. 

Викладення основного матеріалу. При-

п'ятсько-Дніпровсько-Донецький пізньодевон-

ський рифт входить до системи Турансько-

Скифського лінеаменту. В його складі виділя-

ються Прип'ятський, Дніпровсько-Донецький 

та Донбаський макрорифти. На дорифейському 

стратиграфічному рівні Дніпровсько-

Донецький палеорифт приурочений до системи 

субширотних глибинних розломів [17]. 

Дніпровсько-Донецька западина (ДДЗ) – це 

кам'яновугільно-кайнозойська синекліза, яка 

залягає на пізньодевонському рифті, який попе-

речними дорифтовими розломами поділяється 

на три сегменти: Північно-Західний (Деснянсь-

кий), Центральний (Удальсько-Сульський) і Пі-

вденно-Східний (Пселсько-Орільський). 

Південно-Східний сегмент складається з 

Пселсько-Ворсклянської сідловини і Карлівсь-

кого мегаблоку. З заходу він обмежений Болти-

сько-Обоянським і Криворізько-Комаричським, 

а зі сходу – Мангусько-Губкинським і Томаків-

сько-Куп'янським поперечними правими здви-

гами. Карлівський мегаблок із заходу контро-

люється Верхівцівсько-Льговським правим 

здвигом [6, 15]. 

За часом закладання, характером прояву в 

осадовому чохлі, кристалічному фундаменті і 

тектоно-магматичної активізації у Південно-

Східному сегменті ДДЗ виділяється три типа 

розривних дислокацій: дорифтові – архейсько-

протерозойські; рифтові – пізньодевонські; піс-

лярифтові – кам'яновугільно-крейдові як регіо-

нальні так і локальні розломи. Винятковою ри-

сою цих глибинних розломів є те, що вони є 

регіональними горизонтальними здвигами (III 

порядку). Кожен такий здвиг, що простежується 

до мантії, відрізняється тривалістю свого роз-

витку і кінематикою рухів. При цьому один раз 

виникнувши, він залишається тектонічно пос-

лабленою зоною земної кори протягом усього 

свого існування [4, 14]. 

Аналіз результатів експериментального те-

ктоно-фізичного моделювання структур гори-

зонтального здвигу дозволяє зробити наступні  
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Рис. 1. Схема здвигової тектоніки Південно-Східного сегменту ДДР 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Структурна карта по віддбивальному горизонту Vв1-П (С1s1) з накладеним структурним малюнком горизонтальних здвигів 

 

 



висновки: у рифтогенний період розвитку ДДЗ 

утворився субширотний поздовжній осьовий 

розлом [8, 9]. У процесі розтягнення (транстен-

сії) рифту в напрямку, що збігається з напрям-

ком дорифтових розломів, на даній ділянці зем-

ної кори утворюється осьова ослаблена рифтова 

зона, яка в свою чергу обмежується субпарале-

льною динамопарою сингенетичних приосьо-

вих рифтових розломів з правобічною компо-

нентою. Ця зона, згідно теорії кінематики здви-

гів, є похідною від напрямків головних напру-

жень у перетині дорифтових розломів [12, 18]. 

Розломи розбивають рифтову зону на складові 

сегменти, які у свою чергу представляють со-

бою окремі ділянки здвигу. 

За посегментними дислокаціями на пере-

тинах дорифтових Криворізько-Комаричського, 

Орехово-Харківського, Болтисько-Обоянського, 

Томаківсько-Куп'янського і Верхівцівсько-

Льговського, Мангусько-Губкинського розломів 

з віссю рифтової зони південно-східного сегме-

нта ДДР виникає правобічний здвиг, що повніс-

тю узгоджується з правоздвиговою кінемати-

кою Донецького палеорифту [10, 12, 13] (рис. 

1). При розтягненні ослабленої рифтової зони 

здвиговими структурами на обмежуючих кін-

цях сегментних ділянках у місцях уступів і ви-

гинів приосьової частини фундаменту утвори-

лися підняття, а на вільних – роздвиги, по яких 

відбувалося впровадження ефузивних утворень. 

Ці структури у приздвиговій смузі в процесі 

тектонічного формування ДДР переорієнтува-

лися і стали паралельними лінії здвигу. Утво-

рення приздвигових складок з вертикальними 

шарнірами призвело до утворення субпарале-

льних, кулісоподібних валів і западин уздовж 

осі рифтової зони [5, 7, 16, 19]. Слід підкресли-

ти одну важливу особливість тектоніки прио-

сьової зони. При начебто закономірному розта-

шуванні витягнутих ланцюгами соляних што-

ків, прогинів і піднятть, які складають вали, 

спостерігається невідповідність у комплексних 

тектонічних форм одна відносно інших. Одні 

вали на деяких ділянках сегмента трасуються 

згідно з магістральною віссю рифтової зони, а 

простягання інших фіксується під кутом майже 

45°, утворюючи при цьому характерний зако-

номірний структурний рисунок S-подібної кон-

фігурації. Причому, структурні ланцюжки з 

правоздвиговою компонентою відповідають 

валам субпаралельним магістральному здвигу, а 

S-подібної конфігурації – лівим здвигам [2]. 

Винятковістю цього феномена є взаємодія 

двох процесів: галогенезу і горизонтального 

здвигу при різних умовах тангенціальних на-

пруг, що в кінцевому підсумку призвело до 

утворення структур, які є характерними лише 

для регіонів з соляно-здвиговою тектонікою. 

Тому для коректного проведення тектонічного 

районування з позицій соляно-здвигової текто-

ніки, нами були введені поняття соляно-

здвигової зони і соляно-здвигової структури. 

Морфологічно дані структури – це частини 

крила здвигу, які зміщено у напрямку осі про-

стягання валу [3]. У цих умовах виникають 

структурні парагенезиси, що включають у себе 

складні комбінації різних структурних форм 

стиску і розтягнення (рис. 2). 

Таким чином, приосьова здвигова зона пів-

денно-східної частини ДДЗ, згідно тектонічного 

районування рифтогену, належить до Карлівсь-

кого мегаблоку (структура І порядку). Вона ви-

окремлена як Машівсько-Єфремівська депресія 

(структура II порядку). В межах депресії виді-

ляють дві протяжні соляно-здвигові антикліна-

льні зони (структури III порядку): північну Ко-

чубеївсько-Олексіївську та південну – Єлізаве-

тівсько-Біляївську, які приурочені до правобіч-

ного осьового здвигу. Характерною особливіс-

тю будови вказаних антиклінальних зон є чітке 

відокремлення окремих валоподібних піднять 

(структур IV порядку), які кулісоподібно зчле-

новуються одне з одним. У межах Кочубеївсь-

ко-Олексіївської антиклінальної зони виділя-

ються Єфремівсько-Олексіївський, Медведівсь-

ко-Кас'янівський, Кочубеївсько-Білухівський і 

Хрестищенсько-Старовірівський соляно-

здвигові вали, які складаються з локальних 

структур V порядку. Причому, Хрестищенсько-

Старовірівський, Медведівсько-Кас'янівський і 

Машівсько-Тарасівський вали приурочені до 

лівостороннього здвигу, який за простяганням 

співпадає зі Жмеринсько-Старобільским роз-

ломом [1]. 

Кочубеївсько-Олексіївська антиклінальна 

зона обмежується з півночі серією мульд. При-

чому нами відмічено, що останні локалізуються 

безпосередньо у соляних штоках (компенсацій-

не прогинання). Ці мульди поєднуючись утво-

рюють протяжну, складно побудовану синклі-

нальну Очеретінсько-Первомайську зону.  

Єлізаветівсько-Біляївська антиклінальна 

здвигова зона складається з Соснівсько-

Біляївського, Мар'янівсько-Ланнівського, Ма-

шівсько-Тарасівського валів, які також кулісо-

подібно зчленовуються між собою [11]. 

Усі ці антиклінальні зони розмежовуються 

між собою Хорольсько-Грушинською синкліна-

льною зоною, в межах якої виділяються Мак-

симівська, Хорольська, Берестовеньківська, Ли-

хачівська, Власівська і Південно-Єфремівська 

мульда.  

В залежності від структурного положення 

у зоні здвигу, структури V порядку поділяються 

Серія «геологія – географія – екологія», випуск 39  

- 43 - 



Вісник Харківського національного університету, № 1084  

 - 44 - 

на материнські брахіантикліналі, материнські 

приштокові блоки, безкореневі горст-

антикліналі, структури піддвигу і соляно-

здвигові структури. В даному випадку основ-

ними структуроутворюючими факторами в фо-

рмуванні структур V порядку служили локальні 

здвиги IV порядку. 

Висновки: 

1. Осьова рифтова зона в межах сегмента 

розбита здвигами на окремі ділянки (вали), які 

в процесі розвитку трансформуються в куліси. 

2. Соляно-здвиговий вал складається із 

комбінації: наскрізного материнського вала час-

тини брахіантикліналі, одного або декількох 

соляних штоків, соляно-здвигової і навішеної 

(безкореневої або піддвигової) структури. 

3. Вигини плоскості простягання здвигу, в 

залежності від режиму тектонічних напруг, на 

одних ділянках валів обумовлюють формування 

структур розтягу, а на інших – стиску. 

4. Кочубеївсько-Білухівський, Єфремівсь-

ко-Олексіївський, Соснівсько-Біляївський та 

Мар'янівсько-Ланнівський соляно-здвигові вали 

приурочені до правого здвигу. Медведівсько-

Кас'янівський, Хрестищенсько-Старовірівський 

і Машівсько-Тарасівський вали приурочені до 

лівого здвигу. 
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ГЕОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ НЕСКЛЕПІННИХ ПАСТОК В ОСОБЛИВИХ  

ЗОНАХ НАФТОГАЗОНАКОПИЧЕННЯ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО АВЛАКОГЕНА 

 
Наведено результати цілеспрямованого узагальнення геолого-геофізичних матеріалів щодо виділення особливих зон 

нафтогазонакопичення, як базових структурних одиниць (мегаоб’єктів) для прогнозування і визначення особливостей по-

ширення несклепінних пасток. 

Ключові слова: пастка, структура, зона, прогнозування, пошуки, нафтогазонакопичення. 

И.В. Высочанский. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕСВОДОВЫХ ЛОВУШЕК В ОСОБЕН-

НЫХ ЗОНАХ НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОГО АВЛАКОГЕНА. Приведены результаты целе-

направленного обобщения геолого-геофизических материалов относительно выделения особенных зон нефтегазонакопления 

как базовых структурных единиц (мегаобъектов) для прогнозирования и определения особенностей распространения несво-

довых ловушек. 

Ключевые слова: ловушка, структура, зона, прогнозирование, поиски, нефтегазонакопление. 

 

Основний нафтогазоносний регіон України 

– Дніпровсько-Донецька западина, характери-

зується достатньо високим ступенем розвідано-

сті початкових ресурсів нафти і газу. В таких 

умовах, як свідчить світовий досвід пошуково-

розвідувальних робіт, відбувається зниження 

ефективності пошуків, пов’язане з безперерв-

ним ускладненням задач геологорозвідувально-

го процесу. Це ускладнення полягає в тому, що 

легкодоступні, чітко виражені антиклінальні 

складки і пов’язані з ними склепінні пастки на 

невеликих і середніх глибинах уже виявлені, а 

практично всі зони нафтогазонакопичення 

(ЗНГН) валоподібних структурних елементів 

вже отримали оцінку щодо їх промислової наф-

тогазоносності. Це Глинсько-Розбишевський, 

Котелевсько-Березівський, Солохівсько-Дикан-

ський, Михайлівсько-Левенцівський та інші 

вали, а також Кочубеївсько-Олексіївська, Грин-

ківсько-Степнівська, Новоселівсько-Артемівсь-

ка, Лозовеньківсько-Дружківська та інші антик-

лінальні зони. 

Наступив новий етап – етап пошуків пок-

ладів і родовищ в пастках, розташованих на 

великих глибинах [1], а також в складно побу-

дованих несклепінних пастках (НП) різних ти-

пів та, в меншій мірі, в пастках, пов’язаних з 

малоамплітудними і похованими підняттями  

[2-18] та інші. 

Необхідність зміни напрямків нафтогазо-

пошукових робіт, яка полягає у відході від їх 

концентрації в ЗНГН валоподібної будови і пе-

реході до зон поширення «слабих» (за Б.П.  

Кабишевим) пасток,наводилась у багатьох ро-

ботах і, зокрема, в програмній статті В.Г. 

Дем’янчука і Б.П. Кабишева[19]. 

Цими дослідниками пріоритетним напрям-

ком ГРР визначалось вивчення депресій і малих 

депресій, які, безсумнівно представляють пев-

ний резерв для пошуків як похованих піднять, 

так і пасток несклепінного типу. Проте пробле-

ма відкриття нових родовищ в регіоні (з доста-

тньо високим ступенем вивчення) розглядаєть-

ся нами в більш широкому форматі. Вбачається 

доцільним включення в сферу діяльності всієї 

сукупності пошукових мегаоб’єктів. Саме ця 

назва, на наше переконання, відповідає понят-

тю ЗНГН, оскільки пошуковими об’єктами, у 

звичайному розумінні цього терміну, є підгото-

влені до буріння локальні пастки будь-якого 

типу. В Словнику по геології нафти і газу [20] 

пошуковими об’єктами називаються ЗНГН, що 

допускає змішування понять і підміну різнома-

сштабних об’єктів, які за величинами і своєю 

сутністю не можуть зіставлятися. Водночас ві-

дмітимо, що наведена там дефініція цього тер-

міну є цілком прийнятною. 

Отже, зона нафтогазонакопичення – це си-

стема пасток різного типу, в яких у відповід-

ності з прийнятою моделлю формування родо-

вищ, можна передбачати наявність промисло-

вих скупчень нафти і газу, що збереглися до 

наших днів [20]. А система, як відомо, це суку-

пність елементів, одиниць, частин, об’єднаних 

за спільною ознакою, призначенням. 

Такі системи пасток можуть існувати у ме-

жах крупних виступів, склепінь, протяжних ва-

лів, антикліноріїв тощо, переважно з плікатив-

ними структурними формами антиклінального 

типу, де поширеними здебільшого є склепінні 

пастки. 

Зонами нафтогазонакопичення можуть бу-

ти також мегаоб’єкти з особливими, притаман-

ними саме їм ознаками та факторами, що зумо-

влюють утворення НП: 

- зони регіонального літологічного ви-

клинювання і ерозійного зрізання проникливих 

товщ; 

- зони прирозривного вилуговування і 

тріщинуватості; 

- ланцюжки рифів; 

- зони підвищеної піскуватості серед гли-

нистих чи карбонатних порід; 

- зони покращення колекторів, пов’язані  
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Рис. 1. Карта поширення і прогнозу несклепінних пасток в різних ЗНГН ДДЗ. Склав І.В. Височанський. 

1. Старобільсько-Міллерівська ЗНГН 

2. Муратівсько-Тепла ЗНГН 

3. Буднівсько-Єпіфанівська ЗНГН 

4. Сумсько-Тарасівська потенційна ЗНГН 

5. Машівсько-Артемівська ЗНГН 

6. Бахмуцько-Північно-Донбаська ЗНГН 

7. Красноармійська потенційна ЗНГН 

8. Лівенсько-Крутоярівська ЗНГН 

9. Михайлівсько-Андріївська ЗНГН 

10. Дейнеківсько-Октябрська потенційна ЗНГН 

11. Рашівсько-Кицівська ЗНГН 

12. Куличихінсько-Валківська потенційна ЗНГН 

13. Чорнухінсько-Мачуська і Занківсько-Степова ЗНГН 

14. Малодівицько-Зачепилівська ЗНГН 

15. Гнилицько-Беланівська потенційна ЗНГН 

16. Навколосрібненська ЗНГН 

17. Срібненська ЗНГН 

18. Тиницько-Марченківська ЗНГН 

19. Грибоворуднянсько-Батуринська ЗНГН 

20. Орленсько-Галицька ЗНГН 

21. Північно-Бортова ЗНГН 

22. Південно-Бортова ЗНГН 

- ізогіпса мінус 1 поверхні фундаменту – умовна  

  межа перспективності бортових зон ДДЗ 

 



зі склепіннями палеопіднять; 

- зони складного сполучення літологіч-

них і гідродинамічних бар’єрів та інш. 

Поширення цих і подібних об’єктів у роз-

різі осадочної товщі може бути не пов’язано з її 

сучасним структурним планом [20]. 

Додатково до наведеного переліку ЗНГН, 

правомірно розглядати і мегаоб’єкти, що із су-

часним структурним планом пов’язані, і в той 

же час цілком обґрунтовано можуть бути відне-

сені до ЗНГН. Це системи пасток 

диз’юнктивного екранування, які в межах 

окремих структурних елементів, внаслідок спе-

цифічних умов розвитку останніх (особливо в 

режимі розтягу), мають переважне поширення.  

У межах ДДЗ і окраїнних частин Донбасу 

відомі численні НП різних типів, територіальне 

поширення яких характеризується значною різ-

номанітністю. В межах одних зон відмічається 

переважний розвиток тих чи інших типів пас-

ток в окремих стратиграфічних комплексах, в 

інших спостерігається приблизне збалансоване 

їх співвідношення в цих комплексах. Але відомі 

також зони, де існують сприятливі передумови 

для формування окремих типів пасток в різних 

стратиграфічних комплексах (наприклад літо-

логічних в теригенних, літологічних в карбона-

тних чи хемогенних відкладах, стратиграфіч-

них, гідродинамічних) проте пастки, як пошу-

кові об’єкти, в їх межах ще не виявлені. Такі 

території відносимо до потенційних ЗНГН. 

Отже, потенційна зона нафтогазонакопи-

чення – це територія, де наявним є комплекс 

геологічних чинників, сприятливе поєднання 

яких зумовлює формування в її межах системи 

несклепінних пасток певних типів. 

З урахуванням цих обставин, вперше здій-

снена диференціація території ДДЗ і окраїн 

Донбасу з виділенням наступних реальних і 

потенційних ЗНГН (рис. 1). 

Виділення ЗНГН ґрунтується на осмислен-

ні і узагальненні великого фактичного матеріа-

лу. В його основу покладено результати як вла-

сних досліджень автора з обґрунтування перс-

пектив пошуків НП в різних структурно-

тектонічних зонах ДДЗ і окраїн Донбасу, так і 

наукових напрацювань численних дослідників 

регіону. 

В даній роботі в лаконічній формі наводи-

мо характеристику кожної із зон з акцентом на 

питаннях, пов’язаних з рекомендаціями щодо 

подальшого їх вивчення з метою пошуків НП. 

Розгорнутий розгляд історії досліджень та їх 

результатів, які використані як вагомі, констру-

ктивні аргументи для диференціації території 

регіону на ЗНГН, буде висвітлено в окремій ро-

боті 

1. Старобільсько-МіллерівськаЗНГН. Її 

виділення базується на наступних засадах: 

– Ланцюжок відомих родовищ в середньокам'я-

новугільних відкладах був сформований завдя-

ки наявності склепінних пасток на брахіантик-

лінальних підняттях зони Красноріцьких ски-

дів. 

– Ступінь вивчення цієї зони досить висо-

кий і відкриття нових покладів у склепінних 

пастках є проблематичним, але наявність НП, 

особливо літологічних, у зв’язку з інтенсивною 

літологічною мінливістю порід, не виключаєть-

ся. Літологічні, а також диз’юнктивно екрано-

вані пастки (ДЕП) прогнозуються на подовже-

них периклінальних частинах складок і на між-

структурних ділянках. Для їх пошуків рекомен-

дуються прямопошукові методи і детальна сей-

сморозвідка. 

– На території, розташованій північніше 

зазначеної зони, у межах просторої монокліна-

лі, дослідженнями Я.Ф.Гвоздя, А.Т.Мурича, 

М.М.Верповського та інш. встановлені сприят-

ливі передумови для формування несклепінних 

пасток у відкладах середнього карбону. Уза-

гальнення цих матеріалів (з урахуванням даних 

буріння вуглерозвідувальних свердловин) до-

зволили [21] намітити зону концентрації літо-

логічних пасток (ЛП) (виклинювання, літо-

фаціальне заміщення), а в зонах стратиграфіч-

ного зрізання пластів-колекторів також і стра-

тиграфічних пасток (СП). Наявні дані слугують 

надійним підґрунтям для виділення Старобіль-

сько-Міллерівської ЗНГН. 

Для підтвердження існування зазначених 

пасток і для оцінки перспектив їх нафтогазоно-

сності рекомендується комплекс прямопошуко-

вих досліджень і деталізаційні сейсморозвіду-

вальні роботи. 

2. Муратівсько-Тепла ЗНГН. Пошуково-

розвідувальними роботами в зоні Красноріць-

ких скидів встановлена наявність у відкладах 

серпуховського ярусу нижнього карбону біоге-

рмних утворень, а на окремих із них (Муратів-

ській, Путилінській та інш.) отримано промис-

лові припливи газу [22-24]. 

Сейсморозвідувальними роботами північ-

ніше зазначеної зони, встановлена смуга поши-

рення біогермних побудов (не менше 20), що 

дає підставу розглядати цю смугу, під назвою 

Муратівсько-Тепла, як самостійну ЗНГН. 

Для підготовки виявлених біогермних 

утворень до пошукового буріння рекоменду-

ються прямопошукові, геогустинні та деталіза-

ційні сейсморозвідувальні дослідження. 

3. Буднівсько-Єпіфанівська ЗНГН охоп-

лює центральну і східну частини північного 

борту ДДЗ, де об’єктами для нафтогазонакопи-
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чення служать переважно ДЕП. Крім об’єктів з 

установленими скупченнями ВВ (відкрито 20 

родовищ), існує певний резерв ще не розбуре-

них блокових структур, в яких перспективи від-

криття покладів ВВ, в основному в серпуховсь-

кому і візейському ярусах, є цілком реальними.  

4. Сумсько-Тарасівська потенційна 

ЗНГН. Північніше території з поширеними, 

головним чином, ДЕП в нижньому карбоні, до-

слідженнями [25, 26 та інш.] встановлено вель-

ми сприятливі умови для формування СП і ЛП 

у відкладах середнього і нижнього карбону. 

Глибокий розмив палеозойських відкладів 

(на московському ярусі середнього карбону за-

лягає глиниста товща середньої юри) і, відпові-

дно, значна кутова незгідність є необхідними 

факторами для утворення СП, а літолого-

фаціальне заміщення (в північному напрямі, 

тобто в бік підйому шарів) теригенних відкла-

дів нижнього і частково середнього карбону 

(башкирський ярус) суцільнокарбонатною тов-

щею вподовж сотень кілометрів є реальною пе-

редумовою для літологічного екранування та 

проведення на цій території цілеспрямованих 

пошукових робіт. Північною границею даної 

зони слід прийняти ізогіпсу -1 поверхні фунда-

менту, яка в останній час обґрунтовується як 

межа його перспективності. 

Оцінка умов стратиграфічного екранування 

здійснюватиметься шляхом застосування спеці-

альної методики [14], а вивчення особливостей 

літологічної будови низів осадової товщі, для 

з’ясування смуги літологічного заміщення те-

ригенів карбонатами, доцільно виконувати ком-

плексом геофізичних методів, головним чином, 

електророзвідкою, а також системою неглибо-

ких параметричних свердловин. 

5. Машівсько-Артемівська ЗНГН виділя-

ється в південно-східній частині ДДЗ у межах 

Машівсько-Єфремівської і Бахмуцько-Торець-

кої депресій. Встановлена на цій території яск-

раво виражена стратиграфічна незгідність на 

границі кам’яновугільного і пермського ком-

плексів [27] зумовлена зрізанням картамиської 

світи верхнього карбону і її виклинюванням 

(рис. 2-3). Слід відмітити, що в межах загально-

го контуру розповсюдження картамиської світи 

(рис. 3) спостережено і локальні ділянки інтен-

сивного її розмиву [27]. Враховуючи в цілому 

продуктивність світи С3
kt
 на ряді родовищ і, зо-

крема, на Кобзівському ГКР, розташованому в 

смузі, наближеній до її виклинювання, обґрун-

товується прогноз щодо можливості утворення 

СП і ЛП у сприятливих структурних і літологі-

чних умовах цієї смуги. Значного розмиву за-

знає на цій території і хемогенна товща нижньої 

пермі, в зонах виклинювання якої встановлена 

наявність безсольового розрізу з переважним 

розвитком порід - колекторів. На ділянках, де в 

перекриваючих відкладах тріасу розвинута пе-

ресазька глиниста товща, також створюються 

сприятливі умови для формування СП і ЛП. 

Результати буріння профіля свердловин в 

прогині між Зах.Соснівським і Котлярівським 

родовищами засвідчують, що окремі піщані 

пласти в теригенній товщі Р1-С3 на схилах валів 

виклинюються, де теж утворюють пасткові 

умови. Аналогічні умови можуть існувати і в 

розрізі середнього карбону. Доречно відмітити, 

що наявність піщаних утворень в теригенній 

товщі Р1-С3 в Гусарівському та Грушівському 

прогинах прогнозується новітніми тематични-

ми роботами за методикою сейсмолітостратиг-

рафічних досліджень [28], де виділяються вуз-

лові піщані акумулятивні тіла (рис.4), які на 

схилах валів виклинюються. 

Наявність в даній частині ДДЗ виділеного 

дослідниками УкрНДІгазу катагенетичного 

флюїдоупора дозволяє прогнозувати смуги зо-

нального виклинювання порід середнього кар-

бону під поверхнею останнього з утворенням 

сприятливих умов для формування ЛП на вихо-

ді із приосьової зони центрального грабена [1]. 

В межах розглянутої території, на підставі 

отриманих до сього часу фактичних даних з 

геологічної будови приштокових зон, автором 

здійснено прогнозування наявності приштоко-

вих блоків – комбінованих солештокоекранова-

них і диз’юнктивно екранованих пасток ВВ. 

Прогнозується також широкий розвиток ще 

слабо вивчених ЛП, пов`язаних із шлейфовими 

утвореннями в приштокових зонах. Отже, доці-

льність виділення Машівсько-Артемівської 

ЗНГН, як пошукового мегаоб`єкта для подаль-

шого вивчення, є безсумнівною. 

Різноманітність умов формування різних 

типів пасток визначає необхідність застосуван-

ня комплексу геолого-геофізичних і геохімічних 

засобів, якому повинен передувати глибокий 

науковий аналіз і синтез всієї сукупності фак-

тичних матеріалів. 

6. Бахмуцько-Північно-Донбаська ЗНГН 

обіймає територію, в історії розвитку якої набу-

ли чіткого прояву дві системи диз`юнктивних 

дислокацій – герцинська і альпійська [29]. До-

нецька складчаста споруда після герцинської 

складчастості представляла собою сукупність 

нахилених тектонічних пластин, насунутих од-

на на одну на південний захід. Альпійські (ла-

рамійські) рухи призвели до зминання герцин-

ських пластин з формуванням складок нової 

генерації та ускладненням їх насувами з пло-

щинами зміщення на північний схід. На ділян-

ках перехрестя насувів різних генерацій сфор- 
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Рис. 2. Стратиграфічна і кутова незгідність на границі кам'яновугільної і пермської системи  

(за І.В.Височанським)  

1 - індекси стратиграфічних підрозділів; 2 - лінія стратиграфічної незгідності; 3 - піщані горизонти 
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Рис. 3. Умовний контур розповсюдження картамиської світи у межах Машівсько-Артемівської ЗНГН 

(за М.Ф. Бринзою та І.В. Височанським) 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4. Сейсологічний розріз по профілю 053774 (за С.Б. Ларіним, 2012). 

1 – девонська сіль; 2 – вузлові піщані акумулятивні тіла. 

 



мувались блоки, з якими пов`язані прогнозні 

ДЕП. Їх пошуки і підготовка до буріння повин-

ні здійснюватись прямопошуковими і деталіза-

ційними сейсморозвідувальними роботами. 

7. Красноармійська потенційна ЗНГН 

охоплює територію південного схилу Кальміус-

Торецької улоговини та Красноармійської мо-

нокліналі, де за результатами геолого-

геофізичного вивчення [30] встановлено перед-

умови, придатні для формування гідродинаміч-

них пасток. 

Пісковики середнього карбону в південній 

частині зони виходять на поверхню в долинах 

крупних водотоків, перекриваючись на схилах 

та вододілах кайнозойськими відкладами. От-

же, джерелом водонасичення пісковиків серед-

нього карбону, що створює водонапірну систе-

му на Красноармійській монокліналі, служать 

інфільтрогенні води. 

Зміна товщин та результати випробування 

окремих пісковиків наведені у таблиці 1. 

Наведені дані, перш за все, засвідчують, 

що виділення Красноармійської потенційної 

ЗНГН є цілком правомірним і обґрунтованим, 

оскільки базується на фактичних матеріалах 

випробування вуглерозвідувальних свердловин. 
 

Таблиця 1 

Стисла характеристика флюїдоносності пісковиків середнього карбону 

Індекс  

пісковика 

Товщина, м Данні випробування 

На півдні зони На півночі зони Глибина  

заводнення 

Інтервал  

газоносності 

h5sh10 100 2-3 до 400 м 500-1600 м 

k7
3
sk7

5 
60-70 20-30 до 700-800 м 800-1600 м 

k8sl1 до 40 ~40 до 1000 м 1000-1600 м 

l1sl1 50-70 до 5-10 до 600-700 м 700-1700 м 

l4sl5 30-40 до 0 до 500 м 600-1700 м 

l6sl7 20-30 до 0 до 800 м 800-1700 м 

l8sm1 20-30 до 0 до 800 м 800-1600 м 

m1sm3 40 до 0 в центрі до 400 м 400-2000 м 

m8sm9 50-60 5-10 до 700-800 м 800-2400 м 

n1sn1 25-30 ~25-30 до 400 м нижче 400 м 

 

Для встановлення найсприятливіших умов 

щодо формування гідродинамічних пасток у 

межах виділеної потенційної ЗНГН пропону-

ється комплекс геофізичних (електро-, граві-, 

сейсморозвідувальних) робіт і комплекс прямо-

пошукових досліджень та буріння параметрич-

них свердловин. До числа першочергових від-

носимо рекомендовану геологами УкрНДІГазу 

параметричну свердловину на Красноармійсь-

кій монокліналі з метою вивчення умов форму-

вання гідродинамічних пасток – проектною 

глибиною 3500 м і проектним горизонтом – ба-

шкирський ярус середнього карбону. 

8. Ливенсько-Крутоярівська ЗНГН при-

урочена до південної прибортової зони ДДЗ, де 

набули широкого розвитку органогенні побудо-

ви у верхньодевонських відкладах (семилуксь-

кий і задонський горизонти). 

Дослідженнями [31] на території зазначе-

ної зони від Лівенської до Левенцівської площ 

прогнозується наявність 29 органогенних побу-

дов семилукського віку і 19 аналогічних 

об`єктів – задонського віку. 

У нижньовізейсько-турнейських відкладах 

[32] виділено Багатойсько-Орельсько-Затиш-

нянський мегаатол, що складається із 17 лока-

льних об`єктів, з якими пов`язуються значні 

перспективи відкриття покладів ВВ у ЛП. Бага-

тойське родовище є наочним прикладом проми-

слової продуктивності карбонатних відкладів у 

межах виділеного мегаатолу. 

У східному від Левенцівського родовища 

напрямі до Крутоярівської прощі прогнозують-

ся аналогічні сприятливі умови карбонатного 

седиментогенезу. Підтвердженням реальності 

існування таких умов свідчать дослідження 

[33]. У межах прогнозної смуги, із застосуван-

ням сейсмолітостратиграфічного методу, підт-

верджена на окремих регіональних профілях 

МСГТ (Мечебилово – Бригадирівка, Близнюки 

– Півн. Голубівка та інш.) наявність аномальних 

ділянок, які за своїми морфогенетичними озна-

ками віднесені до органогенних побудов у відк-

ладах нижнього карбону і верхнього девону. З 

метою встановлення в східній частині Ливенсь-

ко-Крутоярівської ЗНГН органогенних побудов 

рекомендується відпрацювання кількох повздо-

вжних профілів МСГТ з наступною деталізаці-

єю площинними сейсморозвідувальними робо-

тами виявлених рифогенних утворень, а в захі-
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дній частині зони – прямопошукові досліджен-

ня і деталізаційні роботи комплексом геофізич-

них методів. 

9. Михайлівсько-Андріївська ЗНГН 

включає східну частину південної прибортової 

зони і Магдалинівський прогин та Самарсько-

Вовчанський виступ південного борту ДДЗ до 

ізогіпси поверхні фундаменту -1. Спільними 

рисами, що при всій відмінності структурно-

тектонічної будови дозволяють об`єднати їх в 

єдину зону нафтогазонакопичення, є сприятливі 

умови для формування передусім літологічних 

пасток. Виділені в прибортовій зоні [41] траси 

палеорусел у серпуховських відкладах та ана-

логічні траси Каховської, Нікопольської, Мелі-

топольської і Бердянської палеорічкових систем 

в серпуховських і візейських відкладах на пів-

денному борту [34], стали надійною передумо-

вою для прогнозування ЛП, пов`язаних з алю-

віальними утвореннями. Визначення місць пе-

ретину трас палеорічкових систем тектонічни-

ми порушеннями як на борту, так і в приборто-

вій зоні [35,36] наблизило до розв`язання пи-

тання щодо умов формування і розташування 

комбінованих пасток з літологічним і 

диз`юнктивним екрануванням. 

Намічені за сейсмопалеогеоморфологічним 

методом [37] прямо- і зворотньоклиноформні 

утворення у відкладах середнього і нижнього 

карбону на Шандрівсько-Затишнянській, Бру-

силівсько-Торецькій та Близнюківсько-

Брусилівській площах підтверджують перспек-

тивність цієї частини прибортової зони щодо 

розвитку пасток літологічного типу. 

Охарактеризовані [36,38], як річкові вино-

си в басейн осадконакопичення (авандельти, 

пляжі тощо), вони складають ще один ряд по-

тенційних літологічних пасток, сформованих 

вже в шельфових умовах. У межах Магдалинів-

ського прогину результати інтерпретації хви-

льового поля за методикою [39] дозволили ви-

ділити піщані утворення з морфогенетичними 

ознаками барів і річкових врізів (рис.5), що під-

тверджує перспективність цієї території на по-

шуки ЛП. 

Розглянута територія відзначалась особли-

вою чутливістю до зміни тектонічних рухів, що 

зумовлювало появу в розрізі осадового чохла 

численних розмивів, а відтак сприятливих пе-

редумов для формування СП [36]. 

Існують підстави стверджувати, що 

диз`юнктивно екрановані пастки теж матимуть 

тут певне поширення. 

Виділення даної ЗНГН, виходячи із вище-

викладеного, слід розглядати як обґрунтоване з 

достатнім ступенем надійності. 

Намічені ЛП і СП підлягають подальшому 

вивченню шляхом проведення прямопошукових 

досліджень, деталізаційних геофізичних робіт, 

а також на ділянках суміщення об`єктів, що ви-

ділені в різних стратиграфічних комплексах, 

буріння параметричних свердловин. До числа 

першочергових відносимо таку свердловину в 

східній частині зони проектною глибиною 

5000 м і проектним горизонтом серпуховський 

ярус[36]. 

10. Дейнеківсько-Октябрська потенцій-

на ЗНГН виділена у межах градієнтної зони 

товщин серпуховського ярусу, де, за даними 

[40], різко збільшується товщина цих відкладів 

(від 900 до 2000 м, при фонових значеннях від 

500 до 900 м, характерних для південної прибо-

ртової зони). Встановлення взаємозв`язку в ро-

зташуванні сучасних флексурних перегинів і 

градієнтних зон та поширення алювіальних ві-

дкладів призводить до висновку про можли-

вість існування в серпуховському віці лавинної 

седиментації. Поєднання мережі палеорусел 

[41] з градієнтною зоною [35] показало чітку 

картину їх взаємного розташування, коли траси 

перших зливаються з останньою, відтворюючи 

цілісне уявлення про шляхи транспортування 

теригенного матеріалу і його осадконакопичен-

ня в шельфових умовах. 

Середня товщина серпуховських відкладів 

в градієнтній зоні складає 1500 м, а тривалість 

серпуховського віку становить 11,4±2,2 млн. 

років, що дозволяє визначити інтенсивність 

осадконакопичення величиною 131,5 бубнов 

(при граничній величині 100 бубнов, яка умож-

ливлює віднесення до лавинної седиментації). 

Перший рівень лавинної седиментації [42] зу-

мовлюється утворенням відкладів авандельти. 

Для нього характерним є певний дефіцит піща-

ного матеріалу, тоді як основна маса складена 

глинисто-алевролітовими породами. Піщані 

лінзи і лінзовидні пласти розшаровані потуж-

ними глинистими пачками, чим утворюються 

своєрідні тупікові зони, сприятливі для форму-

вання ЛП.  

У відкладах авандельт, особливо багатору-

кавних, які формуються при впадінні річки в 

затоку, матеріал акумулюється на початку дель-

ти у вигляді кіс, барів, намивних островів тощо, 

тобто можливе утворення і вузлових піщаних 

акумулятивних тіл, з якими пов`язуються перс-

пективи відкриття покладів ВВ у ЛП. Наявність 

таких піщаних утворень у межах прогнозної 

Дейнеківсько-Октябрської ЗНГН підтверджу-

ється результатами дослідження І.В. Карпенка 

[43]. 

Враховуючи значні розміри зони, подальше 

її вивчення з метою виділення ділянок з пастко-



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 5. Часовий розріз сейсмопрофіля 3-2504 з виділенням клиноформних утворень (за В.П. Межуєвим, 2006) 

 



вими умовами слід розпочинати з дослідження 

вже намічених прогнозних об`єктів, шляхом 

постановки прямопошукових робіт та прове-

дення деталізаційної сейсморозвідки 3Д. 

Виділена градієнтна зона, таким чином, 

представляє значний інтерес для подальшого 

вивчення з метою пошуків ЛП і набуває ознак 

реального підґрунтя для розгляду її як потен-

ційної ЗНГН. 

Першочерговою ділянкою для подальшого 

вивчення пропонується Октябрська площа, у 

межах якої прогнозується наявність ВПАТ, ви-

діленого за результатами сейсмолітостратигра-

фічних досліджень [44]. Прогнозний об’єкт 

(ВПАТ) підтверджується результатами геогус-

тинного моделювання [45]. Локалізація розущі-

льнених ділянок у відкладах середнього і ниж-

нього карбону збігається з даними попередніх 

досліджень [44]. 

З метою оцінки перспектив нафтогазонос-

ності Октябрського об’єкта рекомендується бу-

ріння параметричної свердловини проектною 

глибиною 5700 м і проектним горизонтом верх-

ньовізейський під’ярус. 

11. Рашівсько-Кицівська ЗНГН розташо-

вана на території, що охоплює частини північ-

ної прибортової і приосьової зон і приурочена 

до схилів крупних Котелевсько-Березівського і 

Солохівсько-Матвіївського валів та західного 

продовження цих смуг. 

Підставою для виділення зазначеної зони є 

фактичні дані [18] щодо поширення в межах 

даної території серпуховських і верхньовізей-

ських пісковиків і алевролітів авандельт і пля-

жів. Літологічна мінливість відкладів шельфо-

вої зони (виклинювання, заміщення) дає підста-

ву допускати наявність умов для формування 

ЛП на схилах вищепойменованих валів у бік 

підйому пластів. 

В зонах розтягу, які характерні для крильо-

вих частин валів, закономірним є виникнення 

тектонічних порушень – основних факторів для 

формування ДЕП, а також комбінованих з 

диз’юнктивним і літологічним екрануванням. 

Пастка такого типу відома на Кицівському ро-

довищі, яке розташоване в межах цієї ЗНГН. 

Пошуки НП в нижньокам’яновугільних ві-

дкладах на схилах валів необхідно здійснювати 

комплексом традиційних методів – прямопошу-

кових і деталізаційних сейсморозвідувальних 

ЗД. 

12. Куличихінсько-Валківська потен-

ційна ЗНГН. Її виділення базується на резуль-

татах вивчення характеру масштабної стратиг-

рафічної і кутової незгідності на границі девон-

ської і кам’яновугільної систем. 

Виконаними дослідженнями [35] встанов-

лено поширення ділянок, на яких, з одного бо-

ку, на поверхню розмиву виходять колектуючі 

товщі девонського віку і, з іншого, останні пе-

рекриваються екрануючими, переважно, глини-

стими товщами кам’яновугільних відкладів, 

утворюючи, таким чином, сприятливі умови 

для формування СП. 

Ступінь вивчення структурного плану пі-

дошви карбону і, особливо, структури підроз-

мивного девону залишається недостатнім для 

локалізації перспективних об’єктів, у зв’язку з 

чим на даному етапі представляється можливим 

розглядати цю територію як потенційну ЗНГН. 

Для виявлення в її межах СП, як пошукових 

об’єктів, необхідно на ділянках, де встановлено 

сприятливе сполучення екрануючих і колекту-

ючих товщ для виділення підрозмивних і над-

розмивних СП, проведення сейсморозвідуваль-

них робіт методом ЗД, а для обґрунтування 

першочергових пошукових об’єктів – виконан-

ня комплексу прямопошукових досліджень. 

13. Чорнухинсько-Мачуська і Заньків-

сько-Степова ЗНГН – ланцюжкові системи 

органогенних побудов у нижньовізейсько-

турнейських відкладах в межах центральної 

частини південної і північної прибортових зон 

ДДЗ, об’єднаних смугою прогнозованого по-

ширення відповідних пасток літостратиграфіч-

ного типу. Ця смуга простежується від Комиш-

нянського газоконденсатного родовища в на-

прямку Перевозівського і далі Північнозінків-

ського газоконденсатних родовищ,включаючи її 

продовження у межах Котелевсько-

Березівського валу. 

Дана зона охоплює смугу поширення порід 

рифової літофації карбонатних відкладів XIII 

м.ф.г., середня товщина якої за даними [46] 

складає 100 м, сягаючи на окремих ділянках 

120-130 м. В межах даної ЗНГН, за результата-

ми буріння, чітко встановлено рифогенно-

біогермні споруди, розкриті наступними сверд-

ловинами: 2–Остапівська; 1 і 11–Чорнухінські; 

2-Західночорнухінська; 1-Авдіївська, 1-Архи-

півська; 3-Прирічна; 2, 4, 5, 304–Селюхівські; 1, 

2, 3, 4, 7, 10, 14, 64–Яблунівські; 13-Південно-

Жданівська; 385-Окопівська та ін. З останніми, 

перш за все, і пов’язуються перспективи нафто-

газоносності нижньовізейських відкладів в пас-

тках літостратиграфічного типу. Їх нафтогазо-

носність доведена в межах Селюхівського ро-

довища. 

Подальші роботи з виявлення та деталіза-

ційного вивчення об’єктів зі сприятливими пас-

тковими умовами в даній зоні мають на меті, 

перш за все, вивчення структури нижнього кар-

бону з наступним окресленням вірогідних біо-
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гермних споруд. Деталізаційні геофізичні(в то-

му числі 3-D сейсморозвідувальні дослідження) 

в комплексі з прямопошуковими методами до-

зволять локалізувати першочергові ділянки для 

тематичних досліджень з метою визначення 

моделей пасток, як пошукових об'єктів. 

14. Малодівицько-Зачепилівська ЗНГН 

охоплює серединну частину південної прибор-

тової зони.  

В її межах виявлено значну кількість бло-

кових структур (не менше 30) у візейських від-

кладах, в частині із яких встановлена продукти-

вність диз’юнктивно екранованих пасток (Ма-

карцівська, Комишнянська, Кавердинська та 

інш.) 

Доволі помітним виявляється поширення і 

ЛП (не менше 10) та комбінованих з 

диз’юнктивним і літологічним екрануванням 

(порядка 5) у візе-турнейських відкладах. 

Виконані спостереження по серії регіона-

льних профілів МСГТ (Зачепилівка-Більськ, 

Сагайдак-Лебедин, Ромодан-Афанасівка та 

інш.) дають підставу заключити, що на площи-

нах регіональних стратиграфічних незгідностей 

між тріасовими і пермськими, тріасовими і мо-

сковськими, між башкирськими і нижньо-

кам’яновугільними, між візейськими і девонсь-

кими відкладами існують чіткі кутові незгідно-

сті. Останні оцінюються як вирішальні переду-

мови для формування СП у межах прибортової, 

і частково бортової зон. 

Сукупність даних про існування факторів, 

що зумовлюють формування основних типів 

НП – диз’юнктивно-, літологічно-, стратиграфі-

чно екранованих і комбінованих (КП), дозво-

ляють однозначно стверджувати про доціль-

ність і обґрунтованість виділення Малодівиць-

ко-Зачепилівської ЗНГН. 

Виділені сейсморозвідкою блокові струк-

тури підлягають детальним тематичним дослі-

дженням щодо їх ступеню вивчення з рекомен-

даціями на проведення деталізаційної сейсмо-

розвідки та наступним вивченням умов екрану-

вання за спеціальною методикою [15]. Дослі-

дження подібного плану доцільно здійснити і 

для ЛП та КП. Іншого підходу вимагають по-

шуки СП. Необхідним, перш за все, є вивчення 

структурного плану підрозмивної і надрозмив-

ної серії порід на ділянках із встановленими 

кутовими незгідностями. Наступним кроком 

буде оцінка перспективності території з метою 

пошуків СП, згідно з запропонованою методи-

кою [14]. 

15. Гнилицько-Баранівська потенційна 

ЗНГН – розташована в межах західної полови-

ни південного борту ДДЗ до ізогіпси-1 поверхні 

фундаменту і відноситься до невивчених сейс-

морозвідкою територій. Виконані узагальнення 

даних буріння на частині південної прибортової 

зони (віднесена нами до Малодівицько-

Зачепилівської ЗНГН), дозволили в нижньока-

м'яновугільних відкладах виділити серію пале-

орусел [18]. Останні цілком логічно можуть бу-

ти продовжені і в межі невивченої території пі-

вденного борту, що дає підставу виділити поте-

нційну ЗНГН і прогнозувати тут можливість 

існування сприятливих умов для формування 

ЛП і КП, пов'язаних з алювіальними відклада-

ми.  

Для визначення таких умов в даній зоні 

першочерговою задачею є вивчення структури 

нижнього карбону з наступним окресленням 

вірогідних трас палеорусел. Подальші деталіза-

ційні дослідження з використанням прямопо-

шукових методів дозволять локалізувати пер-

шочергові ділянки для тематичних досліджень з 

метою відтворення моделей пасток, як пошуко-

вих об'єктів. 

16. Навколосрібненська ЗНГН – кільце-

подібна система органогенних побудов в ниж-

ньопермських і візе-турнейських відкладах 

приосьової зони ДДЗ. Дана зона охоплює смугу 

поширення порід рифогенної літофації, яка об-

лямовує з півдня, заходу та півночі Срібненську 

западину. Зона характеризується максимальни-

ми товщинами і найбільшою повнотою розрізу 

рифогенно-карбонатного комплексу. Товщина 

цих відкладів [46] коливається від 70-80 м в 

межах міжрифових ділянок до 150-180 м власне 

в ядрових частинах рифових масивів. Органо-

генні споруди крайового (бар’єрного) типу чіт-

ко встановлені за результатами буріння наступ-

них свердловин: 1-Хортицька; 3, 4, 5, 7, 8, 10-

Озерянські; 3, 7, 8, 15, 17, 30, 56 та ін.-

Анастасіївські; 2, 6, 8, 10-Липоводолинські; 12, 

17-Білоусівські та інших. Їх нафтогазоносність 

встановлена на Анастасівській, Липоводолин-

ській, Білоусівській та інших площах. З подіб-

ними рифогенно-біогермними спорудами, перш 

за все, і пов’язуються перспективи нафтогазо-

носності нижньовізейських відкладів в пастках 

літостратиграфічного типу.  

Подальші роботи з виявлення та деталіза-

ційного вивчення об’єктів зі сприятливими пас-

тковими умовами в даній зоні мають на меті 

вивчення структури нижнього карбону з насту-

пним окресленням нових біогермних споруд. 

Деталізаційні геофізичні, в тому числі методи-

кою 3-D сейсморозвідувальні дослідження в 

комплексі з прямопошуковими методами дозво-

лять локалізувати першочергові ділянки для 

тематичних досліджень з метою відтворення 

моделей пасток, як пошукових об'єктів. 
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17. Срібненська ЗНГН вирізняється кон-

центрацією в межах однойменного прогину і 

його периферійних частин ЛП у теригенних 

відкладах візейського і турнейського віку. Відт-

ворення седиментаційних моделей відкладів 

візейського ярусу, зокрема ХІІа м.ф.г. верхнього 

візе і горизонту В-26 нижнього візе (рис. 6,7) 

якнайкраще дають пояснення особливостям 

територіального розташування виділених 

О.Ю.Лукіним, Г.І.Вакарчуком та інш. літологіч-

них пасток. Палеорічкові системи, що з підви-

щених північної, західної і південної сторін 

впадали в шельфову зону відкритого моря, зу-

мовлювали формування річкових виносів і 

утворень морських пляжів. Завдяки хвиле-

прибійним процесам і береговим морським те-

чіям відбувався перерозподіл піщаного матеріа-

лу. Основним фактором утворення ЛП був па-

леогеоморфологічний, пов'язаний з розчлену-

ванням розривами дна басейну, що зумовлював 

зміну динамічного режиму водного середовища 

і формування пасток, утворених в прибережно-

депресійних зонах і на прибережних обмілинах. 

Для переведення перспективних прогнозних 

пасток в підготовлені пошукові об’єкти необ-

хідно проведення в межах кожної із них сейс-

морозвідки 3Д з метою простеження границь 

розвитку піщаних лінз і визначення факторів 

екранування. 

18. Тиницько-Марченківська ЗНГН роз-

ташована на території, що включає частину пі-

внічної прибортової зони і північного борту 

ДДЗ.  

В межах зони виявлена значна кількість (не 

менше 30) літологічно і диз’юнктивно екрано-

ваних та комбінованих пасток у відкладах пере-

важно верхньовізейського віку. Виконані уза-

гальнення [18] в північній прибортовій зоні до-

зволили в нижньокам'яновугільних відкладах 

виділити систему палеорічок, що стікали з Во-

ронезької антеклізи. Останні продовжуються 

нами і в межі невивченої території борту, що 

дає підставу прогнозувати тут можливість існу-

вання сприятливих умов для формування ЛП і 

КП, пов'язаних з алювіальними утвореннями. Їх 

пошуки рекомендується здійснювати в два ета-

пи: 1 - площинна сейсморозвідка для вивчення 

структурного плану і встановлення трас палео-

русел; 2 - локалізація прямопошуковими мето-

дами ділянок, відтворення моделей пасток, як 

пошукових об'єктів. 

Спостереженнями по регіональних сейсь-

мопрофілях МСГТ (Березняки-Недригайлів, 

Колайдинці-Хмелів, Пирятин-Талалаївка та 

інш.) встановлено стратиграфічні та кутові не-

згідності на передтріасовому і перед-

кам’яновугільному рівнях, що розглядаються як 

необхідні умови для формування СП. 

Сукупність даних щодо існування факто-

рів, які зумовлюють формування вищепоймено-

ваних типів несклепінних пасток, дозволяють 

стверджувати про доцільність виділення Тини-

цько-Марченківської ЗНГН. 

Намічені тематичними дослідженнями пас-

тки та виявлені сейсморозвідкою блокові струк-

тури підлягають подальшим деталізаційним 

роботам щодо їх вивчення з позиції оцінки 

структурних моделей та надійності екрануван-

ня. 

19. Грибоворуднянсько-Батуринська 

ЗНГН приурочена до північної прибортової 

зони північно-західного сегменту ДДЗ і пред-

ставляє собою систему блокових і прирозрив-

них структур як імовірних ДЕП. Існує можли-

вість виявлення також ЛП і КП у відкладах вер-

хньодевонського віку (задонсько-єлецький і во-

ронезько-євланівський горизонти). Не виключа-

ється також реальність розвитку в її межах пас-

ток, пов’язаних з карбонатними утвореннями . 

Для підготовки до пошукового буріння ви-

ділених сейсморозвідкою блокових структур 

необхідно проведення деталізаційних робіт, 

включаючи (в окремих випадках) методику ЗД. 

Пошуки ЛП повинні здійснюватись із широким 

залученням комплексу прямопошукових мето-

дів з наступною деталізацією виявлених анома-

льних ділянок. 

20. Орленсько-Галицька ЗНГН приуро-

чена до південної прибортової зони північно-

західного сегменту ДДЗ і представляє собою 

систему попередньо виділених ЛП, ДЕП і КП у 

відкладах верхньодевонського (задонсько-

єлецький і воронезько-євланівський горизонти) 

та верхньовізейського віку, а також прогнозних 

пасток, пов’язаних з карбонатними утворення-

ми. 

Ступінь вивчення зони доволі низький, що 

зумовлює необхідність проведення як деталіза-

ційних сейсморозвідувальних робіт, так і пря-

мопошукових, а також тематичних досліджень. 

21. Північно-Бортова ЗНГН включає: 1) 

прирозломну смугу розущільнених ділянок по-

рід фундаменту крайового Барановицько-

Астраханського розлому, переважно у межах 

структурних мисів, що в південному напрямку 

вдаються в грабен; 2) перспективні площі для 

пошуків пасток у розущільнених ділянках фун-

даменту (за даними геофізичних досліджень) на 

вивченій частині північного борту ДДЗ. 

Яскравим прикладом ділянок такого типу 

розглядається Хухринсько-Чернеччинський 

(або за іншою назвою Охтирський) та Наріж-

нянський (включаючи Юліївську і Скворцівсь-  



 
 

 

Рис. 6. Узагальнена седиментаційна модель відкладів ХІІа мікрофауністичного горизонту (фази регресій) (за Я.Г. Лазаруком, 2006). 

Елементи палеоландшафту: 1 - суходіл з відсутністю седиментації; 2 - заболочена приморська рівнина; русла рік з напрямками течій: 3 - встановлені, 4 - 

прогнозовані. Елементи палеобасейну: 5 - річкові виноси і морські пляжі; 6 - глинистий шельф, стрілками вказано напрямок регіональної течії.  

Діагностичні фаціальні ознаки, а) відбитки решток рослин: 7 - коріння, 8 - кори та деревини, 9 - листя, 10 - тонкого детриту; б) текстури пісковиків: 11 - 

коса односпрямована, 12 - коса перехресна, 13 - хвиляста, лінзовидно-хвиляста, 14 - горизонтальна; в) інші ознаки: 15 - включення гравію, гальки, грубо-

зернистих пісковиків, 16 - піритизація, 17 - слюдистість на площинах седиментації; 18 - рештки фауни 
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Рис. 7. Літофаціальна схема відкладів нижньовізейського продуктивного горизонту В-26. 

1 – свердловини; 2 - ізопахіти піщано-алевролітових порід, м; 3 - пісковики авандельтових бороздин з позначенням напрямку руху седиментаційних вод;  

4 - алевроліти дистальної авандельти; 5 - аргіліти відкритого моря (за Я.Г. Лазаруком, 2006). 
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Рис. 8. Зіставлення розкритої частини докембрійських утворень кристалічного фундаменту Північного борту ДДА з результатами випробувань  

(за В.Я. Колосом, В.П. Клочком, Т.Є. Довжок, М.Г. Єгуроновою, О.Г. Цьохою, 2002). 

1 - припливи вуглеводнів (промислові); припливи: 2 - газу (а), нафти (б), нафти з пластовою водою (в);  

3 - ділянки: насичені вуглеводнями (а), розущільнені за ГДС (б), розущільнені, насичені вуглеводними і пластовими водами (в);  

4 - межа між підошвою площинної кори вивітрювання і щільними, не підданими вивітрюванню породами. 

 

 



ку площі) структурні миси (виступи) фундаме-

нту, у межах яких бурінням встановлено розви-

ток інтенсивної тріщинуватості, що охоплює 

значні інтервали розрізу, та виявлені пов’язані з 

нею продуктивні горизонти [47]. 

Формування пасток в таких умовах зумов-

люється згасанням тріщинуватості як по верти-

калі (чергування розущільнених і щільних інте-

рвалів розрізу), так і по латералі (рис. 8), що дає 

підстави умовно відносити такі пастки (за ана-

логією з виклинюванням і заміщенням колекто-

рів в осадовій товщі) до літологічно екранова-

них. 

До числа мисоподібних виступів фундаме-

нту Барановицько-Астраханського крайового 

розлому, що в південному напрямку вдаються в 

грабен, можно віднести (із заходу на схід): Дя-

гівський (1), Курінський (2), Миколаївський (3), 

Берестівський (4), Грабчинський (5), Хухринсь-

кий (6) (Охтирський за [48]), Мурафинський 

(7), Нарижнянський (8), Пегедівський (9), Пла-

тівський (10), Мирейський (11), Плетнівський 

(12), Дружелюбівський (13), Півд.Ольгівський 

(14), Краснявський (15), що, за аналогією з де-

тальніше вивченими, теж прогнозуються як пе-

рспективні в нафтогазоносному відношенні ді-

лянки.  

Доречно підкреслити, що вищепойменова-

ні ділянки, на відміну від суцільної смуги ро-

зущільнення уздовж траси крайового порушен-

ня, що могла б прогнозуватися на підставі ре-

зультатів тектоно-фізичного моделювання [49, 

50], слід вважати більш достовірними, а відтак 

першочерговими об’єктами для наступного ви-

вчення, виходячи із таких концептуальних за-

сад. По-перше, реально існуючих зон розущі-

льнення безпосередньо в масиві порід фунда-

менту лежачого крила крайового розлому, що 

встановлено, як відмічалось вище, на Охтирсь-

кому, Наріжнянському та інш. виступах. По-

друге, прогнозування олістостром у межах ви-

сячого (зануреного) крила крайового розлому, 

тобто нетрадиційних природних резервуарів. 

Узагальнення даних щодо геологічної бу-

дови виступів кристалічного фундаменту та 

нижньої частини девонських відкладів у межах 

грабена в північно-західній частині ДДЗ дозво-

лили [48, 51, 52] дійти висновку про існування 

в цей час сприятливих умов для формування на 

схилах низки виступів олістростромних утво-

рень. Їх перекриття верхньодевонською евлано-

лівенською сіллю та прилягання до схилів ви-

ступів фундаменту дали підставу для прогнозу-

вання пасткових умов, пов’язаних з передбачу-

ваними олістостромами (рис. 9,10). 

Гіпотетичні (теоретично можливі) ресурси 

у межах виділених перспективних для пошуків 

нетрадиційних пасток ділянок у вказаній вище 

частині ДДЗ оцінюються як добуток нафтогазо-

носної площі на одиницю питомої щільності 

нерозвіданих ресурсів (кат С3+Д) і дорівнюва-

тимуть 675,6 млн.т умовного палива [52]. 

Крім перелічених виступів, зумовлених 

складною будовою Барановицько-Астрахан-

ського глибинного розлому, тобто першого на-

прямку необхідних досліджень для пошуків 

пасток у докембрійському нафтогазоносному 

комплексі, значний резерв (порядка 20) регіо-

нальних і локальних перспективних ділянок 

прогнозується за даними В.В. Омельченка  

(2012 р.) безпосередньо на схилі північного бо-

рту ДДЗ. 

Пошуки нетрадиційних пасток, пов’язаних 

з виступами фундаменту та їх облямуванням, а 

також на моноклінальному схилі північного 

борту ДДЗ повинні здійснюватись деталізацій-

ними сейсморозвідувальними дослідженнями 

методом 3Д в комплексі з граві- і електророзві-

дувальними, геогустинними гравіметричними і 

прямопошуковими роботами. Вибір першочер-

гових перспективних об’єктів на базі визначен-

ня пасткових умов і прогнозних моделей пасток 

повинен здійснюватись поглибленим тематич-

ним аналізом фактичних даних з обґрунтуван-

ням закладення попараметричних і шукових 

свердловин. 

22. Південно-Бортова ЗНГН включає: 1) 

прирозломну смугу прогнозних розущільнених 

ділянок порід фундаменту крайового 

Прип’ятсько-Маницького розлому, переважно у 

межах структурних мисів (виступів), що в пів-

нічному напрямку вдаються в грабен; 

2)перспективні площі для пошуків пасток у ро-

зущільнених ділянках на території вивченої ча-

стини південного борту ДДЗ. 

Загальна характеристика даної зони з по-

зиції генезису розущільнення порід фундаменту 

принципово не відрізняється від попередньої, 

що відносилась до північного крайового розло-

му. Як і для останнього, у межах Прип’ятсько-

Маницького глибинного розлому першочергову 

увагу привертає наявність (хоча і менш числен-

них) виступів фундаменту, що вдаються в гра-

бен. Це Південно-Деснянський (1), Гнилицький 

(2), Південно-Куренківський (3), Новоселівсь-

кий (4), Східно-Брусилівський (5) і Південно-

Близнюківський (6). 

Крім перелічених виступів, певний інтерес 

викликають дані геофізичних методів (граві-, 

електро-, магніторозвідка) та геологічні перед-

умови, сприятливі для виділення перспектив-

них ділянок на вивченій частині південного бо-

рту. На сьогодні вже виділено порядка 10 таких 

ділянок. 
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Умовні позначення: 1 - кристалічний фундамент; 2 - розущільнені породи фундаменту;  

3 - передбачувана олістострома; 4 - рекомендована свердловина (за В.В.Гладуном та інш., 2010). 
 

Рис. 9. Ільїнцівська площа. Прогнозна модель олістостроми по лінії сейсмопрофілю 232422/78. 

 

 
Рис. 10. Північно-Кинашівська площа. Прогнозна модель олістостроми  

(умовні позначення дивись на рис. 10). 
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Пошуковий процес щодо виявлення і під-

готовки до буріння пов’язаних з кристалічним 

фундаментом пасток ВВ вбачається аналогіч-

ним тому, який запропоновано для Північно-

Бортової ЗНГН. 

Для кожної із виділених 22 ЗНГН поперед-

ньо рекомендується комплекс досліджень для їх 

вивчення з метою пошуків пасток несклепінно-

го типу. Проте залишається і надалі необхід-

ність подальшого поглибленого розгляду історії 

розвитку кожної зони та зумовлених нею особ-

ливостей геологічної будови, яка якраз і відіг-

рала вирішальну роль у формуванні того ви ін-

шого типу НП. Відповідним чином це сприяти-

ме удосконаленню обґрунтування раціонально-

го комплексу подальших ГРР у виділених зонах 

нафтогазонакопичення. 
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ИНТРУЗИВНЫЕ ВНЕДРЕНИЯ И СОЛЯНЫЕ ДИАПИРЫ,  

КАК КАНАЛЫ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА 

 
Рассмотрен один из способов штокообразования, который дает основания считать соляные диапиры длительно-

действующими каналами поступления в осадочные породы верхних структурных этажей углеводород и рудосодержащих 

флюидов. Приведены примеры внедрения магматических интрузий пермского времени в приштоковой зоне, которое под-

тверждается наличием «горячих» контактов диабазов с вмещающими породами, в том числе и со штоковой солью. Анало-

гичные явления отмечаются не только в Днепровско-Донецкой впадине, но и в других районах мира – Германии, Армении, 

России. Диапировые структуры, являясь одним из основных путей миграции флюидов, способствуют не только восполне-

нию запасов углеводородов существующих месторождений, наглядным примером чего есть Шебелинское месторождение, 

но и предпосылкой для образования новых залежей.  

Ключевые слова: магматизм, глубинный разлом, эксгаляция, гидротерма, метасоматоз, соляной диапир, флюид, за-

лежь. 

А.В. Загороднов. ІНТРУЗИВНІ ВТОРГНЕННЯ ТА СОЛЯНІ ДІАПІРИ, ЯК КАНАЛИ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ. 

Розглянуто один із способів штокоутворення, на підставі якого соляні діапіри можна вважати довго діючими каналами 

надходження в осадові породи верхніх структурних поверхів вуглеводневих та рудоносних флюїдів. Наведено приклади вто-

ргнення магматичних інтрузій пермського часу в при штоковій зоні, яке підтверджуеться наявністю «гарячих» контактів 

діабазів з вміщуючими породами, в тому числі і зі штоковою сіллю. Аналогічні явища спостерігаються не лишн в Дніпровсь-

ко-Донецькій западині, а й в інших районах світу – Німеччині, Вірменії, Росії. Діапірові структури, являючись одним з основ-

них шляхів міграції флюїдів, сприяють не лише відновленню запасів вуглеводнів існуючих родовищ, наявним прикладом якого 

е Шебелинське родовище, але і є передумовою для утворення нових покладів. 

Ключові слова: магматизм, глибинний розлом, ексгаляція, гідротерма, метасоматоз, соляний діапір, флюїд, поклад. 

 

Территория Днепровско-Донецкой впади-

ны (ДДВ), как и зона ее сочленения с Донбас-

сом, бедна внешними проявлениями магматиз-

ма. Однако некоторые данные свидетельствуют, 

что отсутствие его проявлений на поверхности 

еще не означает его отсутствия вообще. Неод-

нократная активизация глубинных разломов и 

особенно частые подвижки в тектонических 

узлах, где пересекаются субширотные и субме-

ридиональные системы нарушений, свидетель-

ствуют в пользу возможного возобновления как 

магматизма, так и связанных с ним глубинных 

эксгаляций и гидротерм. Отдельные находки в 

ДДВ и Донбассе магматических образований 

(даек, мелких тел неясной морфологии, туфо-

вых покровов) пермского, юрского и более мо-

лодого возраста дают предпосылки к более 

внимательному отношению и изучению «глыб» 

и «отторженцев» магматических пород встре-

чающихся в кепроках соляных штоков. 
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Согласно общепринятым данным магма-

тизм в ДДВ проявлялся наиболее активно в 

раннепалеозойское время, а также в девоне, в 

период заложения и раннего развития авлакоге-

на [1]. Магматизм этого времени представляет 

собой трещинные и центральные интрузивные 

и эффузивные образования щелочно-

ультраосновной формации близкой к траппам. 

В это время произошло внедрение основных 

интрузивных образований и образование боль-

ших эффузивных покровов. 

Среди магматических образований ДДВ и 

зоны сочленения с Донбассом Н.В. Бутурлинов 

и В.И. Скаржинский (1971 г.) выделяют восемь 

разновозрастных от среднего девона до палео-

гена комплексов. Все проявления магматизма 

относятся к щелочно-базальтоидной формации, 

которая обычно распространена на платформах 

или в зоне наложенных рифтовых структур. 

Данный факт свидетельствует о глубинной ге-

нерации магм и подкоровом положении магма-

тических очагов.  

Все упомянутые породы вскрыты главным 

образом в Донбассе. В зоне сочленения его с 

ДДВ и в самой впадине эти породы встречены 

лишь в виде глыб и обломков в соли и в брекчи-

ях соляных штоков, а также фиксируются в 

фундаменте по геофизическим наблюдениям 

[2].  

К тектоническим узлам приурочены, прак-

тически все соляные диапиры, генезис которых, 

до настоящего времени, служит предметом дис-

куссий. Следует обратить внимание на то об-

стоятельство, что соляные штоки и обнаружен-

ные магматические проявления в виде обломков 

и «отторженцев» тесно связаны, здесь присут-

ствует гидротермальное рудообразование в 

кепроках соляных штоков и в боковых брекчи-

ях. На сегодня соляной диапиризм, является 

одним из наиболее благоприятных факторов 

разгрузки глубинных термальных вод, а также 

каналом поступления в породы осадочного 

чехла мантийных эксгаляций в связи с их при-

уроченностью к глубинным разломам фунда-

мента. Соляной диапиризм является здесь ана-

логом интрузивного магматизма, не только как 

структурный эквивалент создающий проводя-

щие каналы и локальные структуры (условия 

для гидротермального рудообразования и ло-

вушки для УВ), но и как фактор периодической 

активизации, а следовательно поступления уг-

леводород и рудо содержащих флюидов в верх-

ние структурные этажи.  

На сегодня существует, как минимум, две 

гипотезы штокообразования различия, между 

которыми заключаются в способе внедрения 

соляных масс.  

Существует, также, гипотеза о внедрении 

во вмещающие осадочные породы соляного 

расплава, представляющего собой галитовый 

или ангидрит-галитовый анатектит, возникший 

при внедрении магматических масс основного 

состава в соленосные толщи. Возможность ин-

трузивных внедрений данного типа за исклю-

чением немногих работ (Н.А. Самборский, 

1968г.) практически не изучена, поэтому веро-

ятность их существования рассмотрим более 

детально. 

Внедрение диапиров при пластичном тече-

нии твердой соли, якобы, под давлением столба 

осадочной толщи, считается широко распро-

страненным процессом не подлежащем сомне-

нию. Его особенностью в пределах осевой ча-

сти ДДВ, является локальное повышение тем-

ператур в приштоковой или апикальной зоне 

криптодиапиров, обусловленное хорошей теп-

лопроводностью соли. Повышенная температу-

ра сохранялась, очевидно, вплоть до подъема 

соляных тел к предпермской поверхности, со-

здавая приштоковые термоаномалии («тепло-

вые купола»), способствуя прогреву седименто-

генных рассолов, восходящих по зонам диапи-

ровой тектоники. 

Что касается принципиальной возможно-

сти внедрения горячих соляных тел, то кон-

кретным примером в ДДВ является Красно-

оскольский соляной купол, где современный 

криптодиапир, нагретый минимум до 300ºС, 

прогревает вышележащие толщи С1 – С2, созда-

вая на глубинах 3-3,5 км резкую термоанома-

лию до 150ºС (В.И. Зеленский, И.В. Высочан-

ский и др. 1968 г.). В таких условиях даже 

обычные погребенные рассолы становятся 

агрессивными и ведут себя подобно гидротер-

мам, выщелачивая и переотлагая химические 

элементы вмещающих пород. 

В зоне сочленения ДДВ с Донбассом, а 

также в осевой части впадины, общей особен-

ностью соляных штоков, которая отличает их от 

большинства соляных тел ДДВ и других регио-

нов, является высокотемпературный характер 

минералообразования в сводовой и прикон-

тактных частях, по данным аналитических ис-

следований 370-490ºС (Г.И. Гнатенко и др. 1969 

г.), а возможно и выше учитывая специфиче-

ские высокотемпературные ассоциации мине-

ралов [3, 4, 5]. На сравнительно высокие палео-

температуры (120ºС), существовавшие в 

недрах многих соляных штоков ДДВ, указывает 

и каплевидная форма включений самородной 

серы, возникшая при кристаллизации из жидко-

го расплава. Высокотемпературные условия 

внедрения подтверждаются и данными термо-

барометрии самих солей Адамовского, Банты-
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шевского, Каплинцевского и др. соляных што-

ков (О.И. Петриченко, Е.П. Сливко, В.С. Шай-

децкая, 1974 г.), которые показывают, что тем-

пература внедрения соляных масс в ряде случа-

ев превышала 200ºС (выше измерения не про-

водились). Эти данные дали предпосылки ис-

следователям говорить о выделении в ДДВ 

штоков соли метаморфизованной при темпера-

туре 200 ºС и даже таких, которые, по мнению 

О.И. Петриченко, возникли при плавлении со-

лей (Адамовский, Бантышевский, Каплинцев-

ский). 

Как бы ни происходил процесс штокообра-

зования, фактом остается наличие в брекчиях 

кепрока и боковой части Бантышевского, Ново-

Дмитриевского, Корульского и др. штоков про-

дуктов высокотемпературного метасоматоза 

наложенного на уже сформированную брекчию 

и на вмещающие шток породы С3
2
, С3

3
, Р1, Т1dr. 

На Бантышевском куполе проявления этого ме-

тасоматоза наблюдаются как вблизи крупных 

тектонических нарушений, так и без связи с 

разломами. Высокотемпературные изменения 

(скаполитизация, окварцевание, мусковитиза-

ция, альбитизация, калийшпатизация, барити-

зация и др.) приводят к полной перекристалли-

зации связующей массы брекчий кепрока и 

превращении ее в мелко-среднекристал-

лические карбонатные, скаполитовые, альбито-

вые и др. породы. Вследствие этого здесь появ-

ляются турмалин, щелочной амфибол, муско-

вит, Ва-апатит, рутил, а также более поздние 

барит, каолинит, серицит, диккит, карбонаты и 

ассоциирующие с ними сульфиды. Этими же 

процессами, хотя и в значительно меньшей сте-

пени затронуты и вмещающие породы. 

На Ново-Дмитриевской структуре за дан-

ными В.И. Каминского и др. (1964г.) брекчия 

состоит преимущественно из обломков карбо-

натных пород, с подчиненным количеством 

диабазов и терригенных пород, Среди обломков 

наблюдаются известняки, мраморы альбитизи-

рованные известняки и доломиты, вторичные 

кварциты, углисто-(графитисто)-альбито-карбо-

натные породы, альбитовые породы микроли-

товой структуры, карбонатно-кварцевые амфи-

болизированные породы, слюдисто-полевошпа-

товые полосчатые породы и др. Обломки це-

ментируются массой состоящей из перекри-

сталлизованного кальцита или доломита, с 

вкраплениями угловатых идиоморфных зерен 

альбита, микроклина, мусковита, бурых карбо-

натов, углистого вещества, циркона, апатита, 

турмалина, сфена. Как видим, на основную 

массу и обломочную часть породы наложены 

процессы высокотемпературного метасоматоза 

Метасоматоз, хотя и в меньшей степени, нало-

жен, также, на приконтактные с соляным што-

ком породы среднего и верхнего карбона, а ме-

стами даже перми. В боковой брекчии перебу-

рены своеобразные полосчатые альбит-

карбонатные и альбит-углисто (графитисто)-

карбонатные породы (В.И. Калинский, Н.М. 

Гладышевская, 1964 г), а также ортоклазовые 

«известняки» с пироксеном, волластонитовые 

«известняки» (И.М. Драновский, 1964 г.), вто-

ричные кварциты, слюдиты и другие породы с 

топазом, флогопитом, флюоритом, аппатитом, 

цирконом и другими высокотемпературными 

минералами. Наличие таких петрографических 

ассоциаций в кепроках делают правомерным 

присутствие здесь минерализации, которая 

обычно свойственна штокам и брекчиям карбо-

натитов или контактометасоматических и со-

путствующих пород [4, 5]. 

Среди минералов кепрока и боковой брек-

чии Ново-Дмитриевского, Бантышевского и 

других соляных штоков фиксируются ассоциа-

ции типичные для щелочного магматизма:  

 

Таблица 1 

Состав некоторых пород из перекристаллизованной брекчии кепрока,  

подвергшейся высокотемпературному метасоматозу 

 

             Минералы 

 

Породы 

кальцит и 

доломит 

анкерит 

и  

сидерит 

хлорит 

и сери-

цит 

волла-

стонит 

орто-

клаз 

пиро-

ксен 

рудные* 

и сфен 

Ортоклазовый 

«известняк» 
60%    32% 7% 1% 

Волластонитовый 

«известняк» 

ед. крис-

таллы 
70% 23% 6%   1% 

 

Текстура: тонкоперемятая, полосчатая с вкраплениями. 

Структура: брекчиевидная или мелкозернистая, разнозернистая, *вкрапления и прожилки – рутил, 

арсенопирит, халькопирит, пирротин, галенит, сфалерит, циркон и др. 
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эгирин, Ва-апатит, щелочной амфибол, танта-

лониобаты, сванбергит, гояцит, флоренсит, па-

ризит и другие фосфаты и фторкарбонаты 

стронция и редких земель (Д.И. Богач, И.Д. Эн-

телис 1968 г., С.В. Кузнецова 1976 г). Содержа-

ние их местами настолько велико, что приводит 

к появлению аномальных концентраций Nb, W, 

Mo, Li, La, Ce, Be, Ba, Sr, Ti, V и др., как в боко-

вой брекчии, так и во вмещающих породах кар-

бона и перми. При этом наличие аномальных 

концентраций перечисленных химических эле-

ментов предполагает наличие каналов прямой 

связи с верхней мантией. По этим каналам и 

происходило их перемещение и насыщение 

вмещающих пород и кепроков, поскольку вы-

щелачивание и перекристаллизация пород оса-

дочного чехла в приразломной или приштоко-

вой зонах не смогли бы обеспечить наличие 

данных аномалий и, тем более, существования 

рудных тел в кепроках. 

Высокотемпературный метасоматоз сход-

ного типа наблюдается и в остальных штоках 

зоны сочленения ДДВ с Донбассом, а также в 

Песоченском и Каплинцевском штоках тяготе-

ющих к Болтышевско-Обоянской глубинной 

структуре. Предполагается наличие таких же 

проявлений в Петрово-Роменском, Краснозна-

менском, Синевском, Роменском и ряде других 

штоков в этой части ДДВ. Наличие таких по-

род, с парагенезисами близкими к карбонати-

там, рассматривается авторами книги «Прогноз 

месторождений полезных ископаемых в оса-

дочных формациях Украины» (под редакцией 

академ. Л.Г Ткачука, 1974 г.), как надинтрузив-

ные «гидротермальные проявления, связанные 

с невскрытыми телами гипабиссального уль-

траосновного-ультращелочного магматического 

комплекса», внедрившегося в низы осадочного 

чехла впадины. 

Явления локального анатексиса солей 

наблюдаются в ряде соляных штоков приосевой 

части ДДВ. Переплавление и перекристаллиза-

ция соли отмечалось И.В. Галецким (1963 г.) у 

контакта диабазовых даек внедрившихся в ко-

зырек соли Селещинского штока. Горячие кон-

такты соли с диабазами подсечены в скважине 

6-р (1881-1892 м) и в скважине 7-р (2225-2232 

м). Контактный метаморфизм и переплавление 

привело к образованию прожилков фиолетового 

галит-флюорит-апатитового анатектита с гема-

титом, карбонатами, ангидритом, магнетитом, 

пирротином и турмалином. Позднее были обна-

ружены прожилки галит-кальцит щелочноам-

фиболового состава с эпидотом и пиритом в 

ендогенных контактах, которые секут диабазы 

боковой брекчии кепрока, а на ее контакте с 

солью наблюдается светлосерая тонкофлюи-

дальная порода по облику напоминающая кар-

бонатит. Таким образом, мы видим подтвер-

ждение галитового анатексиса, который, хотя и 

в редких случаях, наблюдается даже в верхней 

части осадочного чехла ДДВ, куда проникают 

лишь единичные дайки интрузивных внедре-

ний. 

В других районах мира явление горячего 

контакта и переплавления солей дайками и сил-

лами основных пород известны в Германии, 

Армении и других местах (А.А. Иванов, 1968г.). 

На Сибирской платформе (Д.И. Павлов, И.Д. 

Рябчиков, 1968 г.) внедрение траппов Р2-Т1 в 

осадочный покров вызвало частичный анатек-

сис солей и мобилизацию погребенных седи-

ментогенных рассолов обогатившихся за счет 

траппов железом (до 3,0 г/л), марганцем, ме-

дью, бором и другими химическими элемента-

ми. Рассолы мигрировали в вышележащие го-

ризонты осадочного чехла с образованием в 

брекчированных зонах разломов и трубок взры-

ва магнетитовых и скаполит-тремолитовых руд 

(Д.И. Павлов, 1975 г.). По мнению ряда авторов 

(W.W. Hansjust, 1960 г., W. Walter, 1972 г.), пла-

стовые залежи богатых железных руд инфиль-

трационного(?) типа метасоматически замеща-

ют известняки кепрока глубококорневых (до 15 

км) диапиров кембрийской соли Месопотамско-

го прогиба (Иран), ассоциируясь простран-

ственно с месторождениями самородной серы. 

Диапиры расположены в зоне сочленения внут-

ренней впадины Персидского залива с его рас-

ширяющейся частью, переходящей в акваторию 

Аравийского моря. Образующие прогиб глу-

бинные разломы и антиклинальные валы пере-

мяты здесь поперечным поднятием, которое 

связано с субмеридиональным Урало-Оман-

ским глубинным разломом. Следует заметить, 

что в этом районе в соляных штоках, также 

«…найдены породы похожие на карбонатиты» 

(W.A. Watters, N. Alavi, 1973 г.). В одном случае 

они состоят из магнетита, пирита, кальцита, 

доломита, апатита, а в другом – из карбонатов, 

магнетита и мелких зерен апатита, монацита, 

паризита и других фторкарбонатов. 

В Южно-Эмбенском авлакогене, состыко-

ванном с Днепровско-Мангышлакским, в купо-

лах Иман-Кара, Баскунчак, Джамантау, Мартук-

су и др. встречены повышенные содержания 

свинца (до 1,6%) и высокие содержания ртути 

(Поярков и Томс, 1968 г.), а в соли и кепроке 

проявления иттрофлюорита (Кореневский, 1973 

г.). Соляные купола здесь также расположены в 

районах максимального погружения фундамен-

та (16-25 км) и как правило контролируются 

глубинными разломами (М.Ф. Колбин, М.И. 

Пимбургская, 1955 г.; К.О. Учанейшвили, Л.А. 
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Галяпина, 1960 г. и др.). Все эти факты свиде-

тельствуют, что у соляных куполов ДДВ с вы-

сокотемпературной минерализацией, свинцово-

цинковым и ртутным оруденением есть аналоги 

и в других солеродных и нефтегазоносных бас-

сейнах мира с максимальными мощностями 

осадочных толщ и сходной историей развития и 

минерагенией. Это показывает, что аналогич-

ные явления в ДДВ (магнетитизация, флюори-

тизация, калишпатизация и альбитизация брек-

чии кепрока, карбнатитоподобные брекчии в 

кепроке с редкоземельными фторкарбонатами и 

акцессорными танталониобатами, высокотем-

пературный метасоматоз и т.д.) не являются 

каким-то исключительным явлением, а пред-

ставляют звенья одной цепи геологического 

развития регионов подобного типа [6]. Поэтому 

описанные факты следует рассматривать в об-

щем контексте формирования всей рифтовой 

структуры региона. Предположительно в пери-

од складчатых движений и активации глубин-

ных разломов (в Р1-Т и J) внедрение подкоро-

вых основных магм создавало дополнительный 

приток тепла и условия для внедрения мантий-

ных флюидов в связи с чем, в локальных цен-

трах возможным стало частичное плавление 

(растворение) соляных пластов девона. Если 

учесть, что в перми погружение подошвы соле-

носного девона в Бахмутской котловине дости-

гало 16-18 км, то даже при среднем геотерми-

ческом градиенте 33ºС на 1 км, температура на 

таких глубинах приближалась к 600ºС. Даже 

при современном градиенте температуры до-

стигают на таких глубинах 500-540ºС (Р.И. Ку-

тас, В.В. Гордиенко, 1971 г.) Об этом же можно 

судить и по внезапной потере породами фунда-

мента их магнитных свойств – на такой глубине 

точка Кюри (точка потери магнитности) боль-

шинством железорудных минералов приуроче-

на именно к этому интервалу температур (Г.Я. 

Голиздра, 1975 г.). Поэтому, достаточно избытка 

температуры порядка 150-200ºС, чтобы нача-

лось даже «сухое» плавление девонских солей 

(при Р=1 атм. точка «сухого» плавления NaCl – 

800ºС, в смеси с 30% ангидрита – 730 ºС; KCl + 

NaCl – 705ºС; BaCl2+NaCl+KCl – 605-640 ºС; 

CaCl2+NaCl+KCl – 505ºС; MgCl2+NaCl+KCl – 

400ºС). Если же в системе есть вода, то для об-

разования водно-солевого расплава, а точнее 

сверхконцентрированного перегретого рассола 

с 80% солей вполне достаточно температуры 

600ºС и давления 1500 атм. Такой состав очень 

близок к маточной жидкости содержащейся в 

рудных и не рудных минералах многих полиме-

таллических и редкоземельных месторождений, 

как средних, так и высоких температур. Дли-

тельность существования расплава зависела от 

стабильного характера условий, вызвавших его 

образование [4, 5]. Дальнейшее постепенное 

снижение температур и давлений будет способ-

ствовать развитию соляных штоков по рассмот-

ренной выше схеме. При наличии сквозных 

глубоко проникающих разрывных нарушений и 

внедрении значительных магматических масс в 

водонасыщенные и газонасыщенные горизонты 

осадочного чехла процесс роста соляных што-

ков мог сопровождаться:  

- прорывом перегретой газово-жидкой сме-

си в ослабленных зонах и насыщением ею при-

легающих проницаемых боковых пород; 

- взрывными явлениями и образованием на 

поверхности диатрем по типу грязевых вулка-

нов, выносящих брекчию высокотемпературно 

измененных пород. 

Обобщая все вышеперечисленные факты, 

можно сделать вывод о наличии как в ДДВ, так 

и в других аналогичных рифтовых образовани-

ях своеобразного соляного диапиризма, сходно-

го по типу с карбонатитовым магматизмом. Ка-

ковы бы ни были причины внедрения таких со-

ляных тел, их наличие в ДДВ объясняет при-

сутствие комплексного оруденения, свойствен-

ного такому типу магматизма и аномальных 

концентраций Pb, Zn, Mo, Cu, Nb, La, Ce, Sr, F, 

Li, Ti и других редких элементов в брекчиях 

кепроков Адамовского, Ново-Дмитриевского, 

Песоченского, Бантышевского, Беляевского и 

других штоков (Д.И. Богач, 1968 г., С.В. Кузне-

цова и др., 1976 г.). Каким бы путем ни шло об-

разование соляных диапиров, их внедрение 

способствовало созданию глубоко проникаю-

щих каналов, по которым шло поступление в 

породы осадочного чехла мантийных флюидов, 

разгрузка глубинных гидротерм или перегретых 

вадозных рассолов. 

Далеко не все тектонические нарушения 

глубокого заложения сопровождаются внедре-

нием интрузий и соляных диапиров. Эти обра-

зования, как говорилось, приурочены к текто-

ническим узлам. Тем не менее, сами по себе 

тектонические нарушения глубокого заложения 

являются каналами для миграции газово-

жидких флюидов как из глубоких горизонтов 

осадочного чехла, так и из зоны дегазации 

верхней мантии. В Донбассе и в прилегающей 

Кальмиус-Торецкой впадине на основании про-

веденных исследований природных газов 

насыщающих породы (Б. Косенко, Г. Яновская, 

О. Голубев) выделена зона газового выветрива-

ния и метановая зона, т. е. зона повышенного 

содержания углеводородов с преобладанием 

метана. При этом установлено, что никакой 

привязки этих зон к стратиграфическим под-

разделениям не наблюдается, а содержание ме-
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тана в угольных пластах увеличивается с глу-

биной их залегания. Зоны газового выветрива-

ния приурочены к местам сгущения тектониче-

ских нарушений, а глубина залегания кровли 

метановой зоны увеличивается в местах их от-

сутствия. На основании данных исследований 

сделан вывод, что тектонические нарушения 

выполняют двоякую роль: с одной стороны они 

являются проводящими каналами для миграции 

газов из глубоких горизонтов, а с другой – вы-

ходя на дневную поверхность (или к породам, 

не являющимся флюидоупором), они обеспечи-

вают дегазацию окружающих пород (В.Г. Суяр-

ко, 2010 г.) [7]. Из сказанного следует, что су-

ществующие месторождения УВ, а особенно 

газовые, образовываются и сохраняются в ме-

стах, где тектонические нарушения надежно 

перекрыты флюидонепроницаемыми породами 

имеющими свойство пластичности, т.е. воз-

можность за счет образования пликативных 

форм компенсировать тектонические и неотек-

тонические движения. 
Исходя из наличия, хотя и слабо выражен-

ной, современной тектонической активности, 

можно предположить, что углеводородные залежи 

многих месторождений пополняются параллельно 

с их разработкой. Наиболее убедительным приме-

ром такого восполнения запасов газа, может слу-

жить Шебелинское месторождение, где на протя-

жении многих лет ведется добыча газа из массив-

но-пластовой залежи отложений Р1nk, Р1kt и C3
3
 

[8,9,10]. При этом до 1991 года месторождение 

разрабатывалось в газовом режиме на истощение 

залежи при среднем падении пластового давления 

со скоростью 1 атм. при отборе 4,5 млрд. м
3
 газа. 

С 1991 до 2003 года месторождение разрабатыва-

лось экономно при среднем годовом отборе ~2365 

млн м
3
 газа. При таком ритме эксплуатации, пла-

стовое давление в залежи стабилизировалось, а в 

некоторые моменты времени даже наблюдался его 

рост. Стабилизация пластового давления в залежи 

говорит о том, что объемы отбора газа сравнялись 

с объемами его восполнения.  

В качестве пояснения данного факта мож-

но предположить следующее: по мере истоще-

ния залежи разрабатываемой в газовом режиме, 

внутри резервуара залежи в ее поровом про-

странстве создается депрессия, способствую-

щая дегазации окружающих пород, подстила-

ющих или приконтурных вод, а также усиле-

нию вертикальной миграции газа в зонах текто-

нических нарушений. Все эти факторы приве-

дут к увеличению ресурса месторождения, но 

при этом величина депрессии не должна пре-

высить критическую отметку, при которой про-

изойдет сдвиг уровня газо-водяного контакта 

(ГВК). В этом случае произойдет смена режима 

разработки с газового на водонапорный. Как 

показывает большинство исследований керна, 

емкостно-фильтрационные свойства пород од-

ного и того же пласта в зоне присутствия воды 

и в зоне углеводородной залежи несколько раз-

личны, кроме того, в зоне контакта газ-вода 

возможно наличие восстановительного геохи-

мического барьера между восстановительной 

средой в залежи и слабо-окислительной, или 

какой либо другой, средой водоносных пород. В 

связи с наличием геохимического барьера, на 

уровне ГВК создаются условия для минерали-

зации (пирит и др.), в зависимости от термоба-

рических условий. При контакте залежей угле-

водородов со слабокислыми и нейтральными 

(рН=5-7) водами окислительной или безсерово-

дородной восстановительной обстановок воз-

никают восстановительные геохимические ба-

рьеры В1–В8, согласно классификации А.И. Пе-

рельмана [5]. Кроме геохимического барьера 

поступлению воды в залежь препятствует и го-

раздо меньшая ее фазовая активность (газ более 

подвижен), поэтому газовый режим разработки 

залежи будет поддерживаться до тех пор, пока 

разница давлений не станет достаточной для 

поступления воды в изначально газонасыщен-

ные породы. Следует заметить, что скорость 

восполнения углеводородной залежи напрямую 

зависит от ее площади, это сходно с зависимо-

стью наполнения реки или озера от площади 

водосборного бассейна, кроме того, она зависит 

от динамики подстилающих или приконтурных 

вод, а также от наличия подводящих каналов – 

тектонических нарушений обеспечивающих 

миграцию флюидов из нижележащих отложе-

ний. Приведенное в качестве примера Шебе-

линское месторождение имеет большую «газо-

сборную» площадь и расположено над крипто-

диапиром, с которым предположительно связа-

ны мощные проводящие каналы в виде текто-

нических нарушений глубокого заложения. К 

месторождениям газовые залежи, которых за-

метно пополняются можно отнести Распашнов-

ское, Чутовское, Западно-Крестищенское, Ме-

лиховское, Кегичевское. Здесь превышение, 

оцениваемых в настоящее время по методу па-

дения давлений, дренируемых запасов над пер-

воначальной их оценкой составляет до 20 млрд. 

м
3
 газа.  

Обобщая сказанное, можно предположить, 

что в связи с непрерывной дегазацией недр, раз-

грузкой глубинных термальных вод в современ-

ное время мы имеем не только восполнение запа-

сов УВ существующих месторождений, но и не-

прерывное, пусть медленное, образование новых 

залежей на путях миграции флюидов. 
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ЗОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ  

ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ 

 
Рассмотрены зональные особенности распределения залежей углеводородов в основной и глубинной зонах нефтегазо-

накопления Днепровско-Донецкой впадины. Предложены определенные коррективы в направление и методику проведения 

региональных поисково-разведочных и сейсмических работ на нефть и газ. 

Ключевые слова: нефтегазонакопление, глубинная зона, тепломассоперенос. 

О.П. Заріцький, П.В. Заріцький. ЗОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕАФТОГАЗОНАКОПИЧЕННЯ ДНІПРОВСЬКО-

ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ. Розглянуті зональні особливості розподілу покладів вуглеводнів в основній і глибинній зонах 

нафтогазонакопичення Дніпровсько-Донецької западини. Запроповановані означені корективи у напрямок і методику прове-

дення регіональних пошуково-розвідувальних і сейсмічних робіт на нафту і газ. 

Ключові слова: нафтогазонакопичення, глибинна зона, тепломасоперенесення.  

 

В вертикальном разрезе Днепровско-

Донецкой впадины (ДДВ) бóльшая часть запа-

сов углеводородов (УВ) располагается непос-

редственно под нижнепермским хемогенным 

флюидоупором [1] в нижнепермско-

верхнекаменоугольном флюидоносном компле-

ксе, который представляет, по мнению авторов 

указанной работы, основную зону нефтегазона-

копления региона. В региональном плане доми-

нирующая часть ее запасов сосредоточена в 

центральной приосевой части рифтогена. Глав-

ными особенностями основной зоны нефтега-

зонакопления являются те, что она сложена пе-

рвично-поровыми коллекторами и первичными 

флюидоупорами, сформировавшимися на седи-

ментогенном этапе и сравнительно слабо прео-

бразовавшимися в литогенетическом процессе 

(до градации МК2), поскольку пластовые тем-

пературы в ее разрезе не превышают 110 
о
С. 

Следующей по запасам УВ в ДДВ является 

выделенная нами [2-4] глубинная зона преиму-

щественного газонакопления, получившая раз-

витие в частях разреза с пластовыми темпера-

турами более 100 
о
С. Она состоит из вторично-

го катагенетического флюидоупора (КФУ), ко-

торый сформировался на глубинах с пластовы-

ми температурами от 110 до 120 
о
С вследствие 

цементации пород на существующем здесь гео-

химическом барьере между градациями МК2 и 

МК3 катагенеза. Залежи глубинной зоны приу-

рочены к порово-трещинным и трещинным ко-

ллекторам в локальных вторично разуплотнен-

ных резервуарах. В региональном плане в юго-

восточной части ДДВ они смещены по сравне-
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нию с основной зоной нефтегазонакопления на 

валоподобные поднятия, субпараллельные осе-

вому прогибу, в центральной и северо-западной 

– сравнительно равномерно распределены по 

всей территории. 

Территориальное несовпадение районов 

преимущественной концентрации промышлен-

ных скоплений УВ основной и глубинной зон 

нефтегазонакопления имеет свои причины, ко-

торые можно установить, анализируя фактиче-

ские геологические материалы юго-восточной 

части ДДВ восточнее Криворожско-

Комаричского дорифтового поперечного разло-

ма, занятой Полтавской и Орчикской депресси-

ями. В их пределах развиты обе вертикальные 

зоны и наиболее четко проявляется указанная 

закономерность. Подхемогенные месторожде-

ния УВ нижнепермско-верхнекаменноуголь-

ного комплекса находятся в основном в приосе-

вой части рифтогена и приурочены к двум гла-

вным цепочкам солянокупольных структур с 

предтриасовым уровнем внедрения девонской 

соли. В продольном плане газовые месторож-

дения расположены между Лютенским и Харь-

ковским поперечными поднятиями. Согласно 

данным глубинного сейсмического зондирова-

ния (ГСЗ) [5] полоса распространения указан-

ных месторождений и соляных тел соответст-

вует погруженной осевой части впадины с глу-

бинами залегания дорифейского фундамента 

15-20 км и ограниченной высокоранговыми 

древними глубинными разломами мантийного 

заложения. Наиболее погруженное положение 

данного мегаблока ДДВ соответствует, по-

видимому, границам узкого рифейского авлако-

гена. К северу и к югу подобные мегаблоки за-

легают в среднем на несколько тысяч метров 

выше и существенно меньше осложнены гало-

кинезом. 

С глубинным геологическим строением 

Полтавской и Орчикской депрессий связан ряд 

особенностей их осадочной системы и геоди-

намики как на предшествующих, так и на нео-

тектоническом этапах. Прежде всего, это боль-

шая толщина осадочного выполнения, которая 

обеспечивает широкий диапазон изменения 

пластовых давлений и температур, и соответст-

вующий этим параметрам полный спектр лито-

генетических преобразований от начальных 

стадий катагенеза до метагенеза включительно. 

Благодаря этому осадочная система обладает 

огромным потенциалом генерации углеводоро-

дных и неуглеводородных флюидов, протяжен-

ность путей миграции которых с промежуточ-

ным накоплением под флюидоупорными тол-

щами достигает 20 км. К приосевой зоне де-

прессий приурочены максимальные толщины 

девонской соли, адвективное движение которой 

на инверсионных этапах развития ДДВ, вклю-

чая неотектонический, вслед за вызвавшими его 

подлитосферными процессами являлось важ-

ным геодинамическим фактором. Под воздейс-

твием этих факторов на неотектоническом эта-

пе, как и на предшествующих, центральная 

часть Полтавской и Орчикской депрессий хара-

ктеризуется повышеными тепловыми потоками 

и неотектонической активностью в целом [5,6]. 

Прибортовые же зоны по сравнению с осевой 

частью рифтогена отличаются сокращенными 

толщинами осадочной толщи и девонской соли, 

менее жесткими термобарическими условиями 

ее нахождения, спорадическим развитием соля-

ных штоков меньшим диапазоном литогенети-

ческих преобразований отложений и меньшим 

их флюидогенерационным потенциалом. Нео-

тектоническая активность и тепловые потоки 

этих территорий также понижены. 

Такие значительные различия между опи-

санными частями Полтавской и Орчикской де-

прессий не могут не сказаться на процессах 

нефтегазогенерации, миграции углеводородных 

и других флюидов и распределении углеводо-

родных залежей между основной и глубинной 

зонами вследствие воздействия на глубинный 

тепломассоперенос, в который эти процессы 

входят отдельным самостоятельным этапом [7-

9]. 

В приосевой зоне указанных впадин по-

вышенные скорости и амплитуды неотектогене-

за и соляной диапиризм обусловили повышен-

ную проницаемость разреза для глубинного 

тепломассопереноса, который посредством по-

дъема геоизотерм вовлек каждый из осадочных 

комплексов, то есть всю осадочную систему, в 

более глубокие катагенетические преобразова-

ния и интенсифицировал процессы генерации 

УВ и других флюидов как новых носителей 

глубинного тепла на завершающем участке пу-

ти его выноса. Максимально большие объемы 

флюидогенерации, свойственные приосевой 

зоне вследствие максимальной толщины осадо-

чного выполнения, создают мощный поток не-

раздифференцированных флюидов. Он имеет 

субвертикальное направление в глубинной зоне 

преимущественного газонакопления, приуро-

ченной к высококатагенезированной части раз-

реза (до градации МК3 и выше при температу-

рах более 120 
о
С) с локализованными в плане 

субвертикальными каналами и резервуарами 

вторичного разуплотнения и латерально-

восходящее – в основной зоне нефтегазонакоп-

ления с первичными коллекторами и пластовы-

ми резервуарами (катагенез пород до градации 

МК2, температура до 110 
о
С). При этом в глу-
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бинной зоне субвертикальные каналы миграции 

протягиваются от вторичного катагенетическо-

го флюидоупора (КФУ), разделяющего основ-

ную и глубинную зоны нефтегазонакопления и 

залегающего на глубинах с изотермами от 110 

до 120 
о
С, до подошвы осадочного чехла. При 

значительном заполнении их углеводородами и 

другими легкими новообразованиями в послед-

них механизмом избыточных давлений форми-

руются АВПД, достигающие уровня естествен-

ного гидроразрыва пород. При этом отношение 

их величины к фоновому гидростатическому 

давлению может достигать 2. Обладая столь 

высокой энергией в условиях повышенной про-

ницаемости разреза на нынешнем инверсион-

ном этапе развития ДДВ, мигрирующие УВ 

преодолевают сопротивление всех флюидоупо-

ров (в том числе и КФУ в зонах растяжения), за 

исключением нижнепермского хемогенного. 

Поэтому только под последним образуются за-

лежи, которые представляют собой главную 

часть основной зоны нефтегазонакопления на 

месторождениях приосевой зоны Полтавской 

депрессии, являющейся продуктом дегазации 

всего нижележащего разреза. 

В глубинной зоне значительные залежи от-

сутствуют не только по вышеуказанной причи-

не, но и в связи с тем, что в приосевой части 

Полтавской и Орчикской депрессий под КФУ 

залегают среднекаменноугольные отложения, 

не обладающие высоким нефтегазогенерацион-

ным потенциалом. Поэтому в них ослаблено 

действие механизма фазовых превращений при 

катагенезе РОВ и глинистых пород, который 

ответственный не только за повышение пласто-

вой энергии флюидов и создания в них АВПД, 

как и механизм избыточных давлений, а и вмес-

те с химическим действием агрессивных воз-

рожденных вод – за вторичное разуплотнение 

пород и образование вторичных резервуаров на 

субвертикальных путях миграции флюидов. 

Таким образом, в погруженных частях 

описанных впадин формируются залежи УВ 

преимущественно в основной зоне нефтегазо-

накопления под надежным первичным нижне-

пермским хемогенным флюидоупором. В глу-

бинной зоне преимущественного газонакопле-

ния здесь встречаются лишь небольшие залежи 

УВ, дающие чаще непромышленные притоки 

газа, или скопления нераздифференцированого 

флюида, при вскрытии которых наблюдаются 

притоки воды с газом. 

Существенно иначе осуществляется теп-

ломассоперенос в прибортовых частях рассмат-

риваемого района ДДВ. Сокращенные толщины 

осадков обеспечивают здесь меньшие масшта-

бы образования УВ, поскольку из действия ис-

ключаются наиболее высокотемпературные 

стадии катагенеза, принадлежащие главной зо-

не газогенерации, залегающей между КФУ (под 

изотермой 120 
о
С) и фундаментом. Укорочены 

также пути миграции флюидных новообразова-

ний глубинной зоны, представленные субверти-

кальными локальными в плане зонами разупло-

тнения, образованные тектоническим растяже-

нием, химическим выщелачиванием пород аг-

рессивными подземными водами, а также гид-

родинамическим воздействием АВПД флюи-

дов, прежде всего избыточным давлением угле-

водородов. Последний названый фактор весьма 

ослаблен, поскольку в связи с укорочением суб-

вертикальных путей миграции АВПД, создан-

ное избыточным давлением УВ, недостаточно 

для гидроразрыва пород и характеризуется ве-

личиной отношения к фоновому гидростатиче-

скому давлению, не превышающей 1,4-1,5. Об-

ладая пониженной пластовой энергией, к тому 

же в условиях маломасштабного галокинеза 

пониженной неотектонической активности 

прибортовых зон этой части ДДВ и обуслов-

ленной ею меньшей проницаемостью осадоч-

ного разреза, УВ не способны преодолеть соп-

ротивление уплотненной зоны КФУ, толщиной 

в 300-400 м. А потому и образуют залежи в ос-

новном под КФУ в локальных резервуарах вто-

ричного разуплотнения с трещинно-каверноз-

ными коллекторами. Следует отметить, что бла-

гоприятным моментом для образования втори-

чных резервуаров и коллекторов в разрезе глу-

бинной зоны этих районов является усиленное 

действие механизма фазовых превращений, по-

скольку под КФУ здесь залегают богатые орга-

никой нижнекаменноугольные отложения, ко-

торые подвержены интенсивными процессам 

главной фазы газообразования. 

Таким образом, в прибортовых частях Пол-

тавской и Орчикской депрессий залежи УВ фо-

рмируются в разрезе под КФУ с пластовыми 

температурами выше 120 
о
С в зонах вторичного 

разуплотнения нижнекаменноугольных отложе-

ний. Вышележащие комплексы отложений сог-

ласно изложенным представлениям в верхней 

части разреза не могут содержать значительные 

запасы углеводородов, поскольку их поток пе-

рехватывается вторичным КФУ на границе ос-

новной и глубинной зон и первыми флюидоу-

порами первичного происхождения над ним. В 

итоге под КФУ в глубинной зоне газонакопле-

ния ДДВ в подобных условиях содержится око-

ло 200 промышленных залежей УВ [2,3]. Менее 

мощные зональные и региональные флюидоу-

поры над КФУ в основной зоне нефтегазонако-

пления контролируют залежи УВ на Качановс-

ком, Рыбальском и других месторождениях. 
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Изложенные фактические данные и их тео-

ретический анализ позволяет построить ряд 

соподчиненных по степени влияния (но взаи-

модействующих и взаимообусловленных) фак-

торов распределения залежей УВ в основной и 

глубинной зонах в такой последовательности: 

тектоно-термальная активизация на неотекто-

ническом этапе, обуславливающая новую фазу 

генерации нефти, газа и других флюидов  

генерационный и энергетический потенциал 

осадочной системы, зависящий, прежде всего, 

от ее толщины и содержания РОВ  степень 

аномальности пластовых давлений или величи-

на АВПД, создаваемых механизмами избыточ-

ных давлений и фазовых превращений  сте-

пень катагенеза породного элемента осадочной 

системы под воздействием современного импу-

льса глубинного тепломассопереноса, от кото-

рой в разрезе глубинной зоны зависит распре-

деление вторичных коллекторов и флюидоупо-

ров  интенсивность и амплитуда неотектони-

ческих движений и их распределение по пло-

щади, определяющие проницаемость разреза 

для нового этапа тепломассопереноса, свойст-

венного осадочной системе. 

Эти аналитически доступные критерии, 

связанные с тепломассопереносом и отобража-

ющие интенсивность и масштабы его воздейст-

вия на осадочную систему и результирующая 

картина пространственного распределения и 

соотношения залежей УВ в основной и глубин-

ной зонах рассматриваемого сегмента ДДВ по-

зволяют внести определенные коррективы в 

направление и методику проведения региона-

льных поисково-разведочных (ПРР) и сейсми-

ческих работ на нефть и газ. 
В прибортовых зонах основными объектами 

ПРР являются глубокозалегающие нижнекамен-

ноугольные комплексы, располагающиеся под 

КФУ и входящие в состав глубинной зоны газона-

копления. Наиболее благоприятная для образова-

ния вторичных резервуаров разуплотнения выще-

лачивающим действием агрессивными за счет 

обогащения СО2 возрожденными водами и гидро-

динамическим действием АВПД часть разреза 

находится в температурном интервале 120-150 
о
С. 

Вторичная трещинная пористость в нем образует-

ся в процессе интенсивного перехода монтморил-

лонита в гидрослюду и вспышки фазового пере-

хода РОВ в газообразные УВ главной зоны газоо-

бразования. Выше залежи формируются изредка и 

непосредственно над КФУ в нижнекаменноуголь-

ных горизонтах, еще сохранивших достаточную 

первичную пористость. Разрез среднего и верхне-

го карбона и нижней перми характеризуется низ-

кими перспективами, что и показала практика. 

В приосевой зоне впадины, несмотря на ее 

высокую разведанность, основным объектом 

поисков и разведки остается основная зона не-

фтегазонакопления, максимальные запасы газа 

которой находятся в нижнепермско-верхнека-

менноугольном комплексе под первичным хе-

могенным флюидоупором. Поиск залежей УВ 

на больших глубинах в этой части региона, в 

том числе под КФУ в глубинной зоне, малопер-

спективен, что подтверждается отрицательны-

ми результатами бурения глубоких скважин на 

Крестищенском, Мелиховском, Шебелинском, 

Кобзевском и других месторождениях. 

Изложенное в полной мере относится к 

сейсмическим работам, эффективность которых 

существенно повысится за счет концентрации 

внимания на наиболее перспективной части 

разреза соответствующего района. 

Особо следует подчеркнуть необходимость 

внесения корректив в методику проведения 

ПРР в высокотемпературной глубинной зоне 

преимущественного газонакопления. Если в 

основной зоне нефтегазонакопления главным 

принципом методики проведения ПРР является 

традиционная ориентировка на антиклиналь-

ные структуры, известные региональные неф-

тегазоносные комплексы, первичные флюидоу-

поры и коллекторы, то в глубинной зоне необ-

ходимо ориентироваться на закономерности, 

сложившиеся в процессе сопряженного преоб-

разования всех элементов осадочной системы, 

под воздействием современного импульса глу-

бинного тепломассопереноса. В результате это-

го комплексного преобразования осадочной си-

стемы в глубинной зоне генерируются преиму-

щественно газообразные углеводороды с по-

вышенным содержанием кислых компонентов, 

в частности СО2, вторичные локальные флюи-

доносные резервуары с порово-трещин-ными и 

трещинными коллекторами и вторичные флюи-

доупоры, первым из которых является КФУ в 

температурном диапазоне 110-120 
о
С на техни-

чески доступных для бурения глубинах от 3500 

до 5500 м. Ориентировка на вторичные резер-

вуары или зоны разуплотнения [10] требует да-

льнейшего изучения пространственных законо-

мерностей разуплотнения пород под влиянием 

флюидного геохимического и гидродинамичес-

кого воздействия возрожденных агрессивных 

подземных вод и еще недостаточно изученного 

тектонического (механического) фактора. Пер-

спективным направлением выявления и окон-

туривания локальных вторичных флюидонос-

ных резервуаров глубинной зоны является со-

вершенствование дистанционных методов раз-

ведочных геофизических работ, поскольку в 

них вместе с вторичным разуплотнением прои-

сходит существенное изменение всего комплек-

са геофизических параметров. 
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Проведение ПРР без учета указанных на-

правлений познания глубинной зоны и внесе-

ния в них существенных методических коррек-

тив сопряжено со снижением их эффективности 

вследствие роста числа непродуктивных сква-

жин, чрезмерного расширения контуров зале-

жей и непроизвольного завышения запасов УВ. 

Стоит отметить, что остается пока актуа-

льным возникший в последние годы дискусси-

онный вопрос о вероятном первоисточнике 

углерода для формирования залежей углеводо-

родов в стратисфере земной коры, кроме тра-

диционного органического вещества [11-13]. 

Решение его помогло бы более полному осве-

щению и затронутой в этой работе проблемы. 

Заслуживает особого внимания и проблема 

уникального полезного ископаемого – гелия. И 

мы намерены и впредь продолжать активно 

участвовать в ее обсуждении [14-16]. Единст-

венный реальный источник на сегодня для по-

лучения гелия для потребностей науки и произ-

водства – месторождения углеводородов Укра-

ины. При использовании углеводородов только 

как энергетического сырья, ценнейший компо-

нент природного газа – гелий теряется безвозв-

ратно, буквально "вылетает в трубу". И это ХХІ 

век?!! 
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МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ КРУПНООБЛОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА  

ИЗ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА 

 
Исследованы только те крупнообломочные породы из угольных пластов Донецкого бассейна, которые являлись ме-

таморфическими. Объектом исследования являлись шлифы пород и в работе приведены их описания под поляризованным 

микроскопом. По количественному составу породы представлены: кварцитами (80%), кристаллическими сланцами (10%) и 

гнейсами (10%). 

Ключевые слова: метаморфические породы, кварциты, кристаллические сланцы, гнейсы, крупнообломочный матери-
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О.О. Клевцов. МЕТАМОРФІЧНІ ПОРОДИ ГРУБОУЛАМКОВОГО МАТЕРІАЛУ З ВУГІЛЬНИХ ШАРІВ ДОНЕ-

ЦЬКОГО БАСЕЙНУ. Досліджені тільки ті грубоуламкові породи з вугільних шарів Донецького басейну, які є метаморфіч-

ними. Об`єктом дослідження були шліфи порід і в роботі дається їх опис під полярізаційним мікроскопом. По кількісному 

складу породи поділяються : кварцити (80%), кристалічні сланці (10 %) та гнейси (10 %) . 

Ключові слова: метаморфічні породи, кварцити, кристалічні сланці, гнейси, грубоуламковий матеріал, вугільні шари. 

 

Актуальность. Нахождение в угольных 

пластах крупнообломочного материала принад-

лежит к относительно редким и слабо изучен-

ным явлениям. Специфические условия попа-

дания валунов и галек, сравнительно недалекое 

перенесение больших обломков, сохранение 

петрографических типов пород (структура, тек-

стура, минеральный состав) из областей сноса 

позволят более углубленно и обосновано выяс-

нить ряд важных вопросов геологической исто-

рии формирования продуктивных толщ уголь-

ных бассейнов. Сравнение петрографического 

состава валунов и галек с предполагаемыми 

питающими провинциями позволяет решать 

вопрос об областях сноса. И поэтому первым 

этапом в исследованиях является изучение пет-

рографического состава крупнообломочного 

материала из угольных пластов Донецкого бас-

сейна. 

Объект и предмет исследования – валуны 

и гальки из пластов угля. 

Целью настоящей работы является исс-

ледование вещественного состава валунов и 

галек метаморфических пород и сравнение их 

петрографического состава с предполагаемыми 

питающими провинциями. 

Данная статья является продолжением ра-

боты по изучению крупнообломочного матери-

ала из угольных пластов Донецкого бассейна 

[1,2] и посвящена расшифровке минералого-

петрографического состава только метаморфи-

ческих пород, так как они составляют 50% все-

го крупнообломочного материала из угольных 

пластов [3]. 

Установлены: кристаллические сланцы, 

гнейсы, кварциты. Для данных пород мы при-

водим лишь микроскопическое описание.  

1. Кристаллические сланцы представлены 

кварцево-слюдисто гранатовыми сланцами. 

Гранато-серицито-кварцевый сланец (215) 

(шахта "Горняцкая восточная", пласт к2
н
). 

Структура лепидогранобластовая. Текстура 

слоистая. Содержит кварц (70-75%), серицит 

(10-20%) и гранат (1-5%). Уплощённый кварц 

цементируется более мелким и серицитом. 

Вторичный: магнетит. 

Кварц-ксеноморфные, вытянутые и зубча-

тые зерна с максимальным размером 0,5 мм, 

минимальным 0,05 мм, средним-0,15-0,2 мм.  

Серицит-мелкие едва заметные зерна, «це-

ментирующие кварц». 

Гранат-округлые, бесцветные, сильнораз-

ложившиеся зерна с размерами 0,5-1 мм изот-

ропные. 

Магнетит - является продуктом разложе-

ния граната, что позволяет предположить, что 

гранат железистый, по всей вероятности - аль-

мандин (или андрандит). Образует округлые 

каемки вокруг граната.  

Гранато-мусковито-кварцевый сланец. 

(10-224) (шахта "Горняцкая восточная", пласт 

к2
н
). Структура лепидогранобластовая. Тексту-

ра слоистая.  

Содержит зерна кварца (40-50%), мускови-

та (20-30%), граната (5-10%), вторичного пири-

та (1-10%) и зерен плагиоклазов.  

Кварц-неправильные, иногда округлые 

зерна с максимальными размерами-0,12 мм, 

минимальными-0,024 мм и средними 0,06 мм.  

Мусковит представлен вытянутыми бес-

цветными листочками с высоким рельефом и 

высокими интерференционными окрасками. 

Гранат-округлые, иногда неправильные 

бесцветные зерна с высоким рельефом, изотро-

пенные. Его размеры: средний-0,08 мм, макси-

мальный 0,1 мм. 

Плагиоклазы - мелкие, неправильные зерна 

олигоклаз - андезина с широкими полосками 

полисинтетических двойников и показателем 

преломления 1,55-1,6. 

Пирит - ксеноморфные зерна располагаю-

щиеся вдоль слоистости породы. Максималь-
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ные размеры зерен - 0,2 мм, минимальные 0,024 

мм, средние-0,08мм.  

Актинолитовый сланец (14а-74) (шахта 

«Горняцкая Восточная», пласт к2
н
). Структура 

лепидогранобластовая. Состоит из кварца (80-

90%) и актинолита (10-20%).  

Кварц-ксеноморфные бесцветные зерна с 

n=1,55.  

Актинолит - зеленый, зерна вытянуты 

вдоль слоистости, с n=1,6 и интерференцион-

ной окраской II порядка. Плеохроизм от бес-

цветного до зеленого. 

2. Гнейсы. Серицитовый гранитогнейс 

(301) (шахта «Горького» пласт к2
с
). Структура 

мозаичная. Содержит зерна кварца (до 40%) и 

серцитизированного полевого шпата (до 60%), 

с единичными зернами кислого плагиоклаза и 

мусковита. 

Калиевый полевой шпат - крупные ксено-

морфные зерна, на которых едва заметны мел-

кие зерна серицита. Встречаются полностью 

серицитизированные зерна. Рельеф отрица-

тельный по отношению к канадскому бальзаму 

(n=1,52). Погасание зерен волнистое. 

Кварц представлен ксеноморфными зерна-

ми. Погасание мозаичное. 

Альбит–олигоклаз - единичные идиоморф-

ные мелкие зерна, узкие полоски полисинтети-

ческих двойников, n=1,52. 

Мусковит - бесцветные мелкие зерна с вы-

соким рельефом и спайностью в одном направ-

лении, угасание по спайности прямое. 

Кварцево-мусковито-биотитовый гнейс 

(111-329) (шахта «Западная капиталъная», 

пласт к2
с
). Структура лепидогранобластовая. 

Содержит зерна кварца (до 40%), плагиоклаза - 

(30-40%), мусковита (до 5%), биотита (5%) и 

карбонатизированые минералы (до 10%). Вто-

ричные кальцит и пирит. 

Кварц представлен ксеноморфными зерна-

ми с волнистым погасанием.  

Плагиоклазы с мелкими зернами альбит - 

олигоклаза и узкими полосами полисинтетиче-

ских двойников с отрицательным рельефом.  

Мусковит - бесцветные, вытянутые по сла-

нцеватости листочки со спайностью в одном 

направлении и высоким рельефом. Погасание 

по спайности прямое. 

Биотит - вытянутые по сланцеватости бу-

рые сильноразложивщиеся листочки, с высоким 

рельефом и спайностью в одном направлении. 

Плеохроизм от бурого до светло-бурого. Пога-

сание по спайности прямое. Кальцит - развит 

по сланцеватости в тех же слоях, где находятся 

плагиоклазы.  

Пирит - кубические непрозрачные крис-

таллы. 

Гнейс (7-245) (шахта "Горняцкая Восточ-

ная", пласт к2
н
). Структура мозаичная. Содер-

жит альбит (50-60%), кварц (40-50%) и единич-

ные зерна мусковита.  

Альбит - неправильные призматические 

зерна с очень узкими, едва заметными полос-

ками полисинетических двойников и отрицате-

льным рельефом. 

Некоторые зерна не сдвойникованы. Боль-

шинство зерен имеют включения кварца. 

Кварц - ксеноморфные зерна с волнистым 

погасанием. 

Мусковит-бесцветные зерна со спайностью 

в одном направлении и высоким рельефом. Раз-

вивается по трещинам.  

Гранато-биотитовый гнейс (20-338) (ша-

хта "Горького", пласт к2
c
). 

Структура мозаичная. Содержит кварц (до 

45%), плагиоклаз (до 40%), микроклин (до 5%), 

сильноизмененные зерна биотита (5-8%), гра-

ната (2-5%). Акцессорный минерал циркон. 

Вторичные минералы - мусковит, серицит, ка-

льцит.  

Кварц -ксеноморфные зерна с волнистым 

угасанием. 

Плагиоклазы - в основном представлены 

олигоклазом с нейтральным рельефом по от-

ношению к канадскому бальзаму (n = 1,54). Не-

которые зерна являются андезином с широкими 

полосками полисинтетических двойников с по-

ложительным рельефом (n = 1,56). В некоторых 

зернах включения кварца. 

Биотит-сильноизмененные бурые зерна со 

спайностью в одном направлении. 

Гранат представлен бесцветными зернами 

с сильноположительным рельефом. Изотропен. 

Кальцит-развит по зернам плагиоклаза. 

Мусковит - развивается по биотиту.  

Серицит-развит по зернам микроклина, 

почти полностью замещая его, не затрагивая 

зерна плагиоклазов. 

Мусковитовый гнейс (1.1) (шахта «Горня-

цкая Восточная», пласт К2
Н

).  Структура мо-

заичная. Содержит кварц (40-50%), серицити-

зированные зерна калиевого полевого шпата 

(30-35%), альбит-олигоклаз (до 10%), мусковит 

(5%), единичные зерна биотита. Акцесорный 

минералы: гранат, апатит, циркон. Вторичный - 

серицит. 

Кварц-неправильные бесцветные зерна с 

волнистым угасанием и положительным релье-

фом по отношению к канадскому бальзаму (n = 

1,55). 

Калиевые полевые шпаты - ксеноморфные 

зерна с отрицательным рельефом (n = 1,52), по-

чти полностью серицитизированы. 
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Альбит-олигоклаз - бесцветные таблитча-

тые, иногда псевдоквадратные зерна с отрица-

тельным рельефом (n = 1,52) и узкими полоса-

ми полисинтетических двойников. 

Мусковит - бесцветные крупные листочки 

с высоким рельефом, высокой интерференци-

онной окраской и спайностью в одном направ-

лении. Погасание по спайности прямое, угаса-

ние у некоторых зерен волнистое. В некоторых 

зернах вкрапленники кварца и циркона. Биотит 

- бурый минерал со спайностью в одном напра-

влении и плеохроизмом от красно-бурого до 

светло-бурого. Угасание по спайности прямое. 

Циркон - бесцветный округло-призмати-

ческий минерал с n=1,7 и высокой интерферен-

ционной окраской. Угасание по призме прямое.  

Апатит - бесцветные призматические зерна 

с высоким рельефом и низкими интерференци-

онными окрасками первого порядка, n=1,6. 

Гранат - бесцветные округлые изотропные 

зерна с высоким рельефом.  

3. Кварциты. Кварциты составляют около 

80% от общего количества описанных валунов 

метаморфических пород.  

Минеральный состав кварцитов: кварца 

(88-98), остальная часть представлена кварце-

вым пленочным, местами сгустковым цемен-

том, реже серицитовым. В цементе иногда 

встречаются реликты полевых шпатов, сильно 

серицитизированные. Большинство зерен квар-

ца имеет характерное для метаморфических 

пород волнистое угасание. 

Выводы. Сравнение петрографического 

состава питающих провинций с метаморфичес-

кими породами валунов и галек позволяет сде-

лать следующие выводы. 

1. Наиболее распространенные кварциты 

(80%), так как они наиболее устойчивы при вы-

ветривании, переносе, и уже в самом торфяном 

болоте. Но к сожалению их трудно привязать к 

питающим провинциям. Наиболее близкой про-

винцией является Приазовская часть Украинс-

кого щита и снос мог производиться оттуда. 

2. Петрографический анализ сланцев так-

же предполагает снос с Приазовской части Ук-

раинского щита [4]. 

3.  Гранато-биотитового гнейса (338) (ша-

хта «Горького») петрографически напоминает 

гранатовые гнейсы р. Берды и находился в уго-

льном пласте на небольшом удалении от них 

(Западное Приазовье) [4] , что позволяет пред-

положить снос обломочного материала из этой 

части Приазовского массива Украинского щита. 

Эти данные согласовываются с ранее извест-

ными работами [5,6], в которых питающей про-

винцией является Приазовская часть Украинс-

кого кристаллического щита.  
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ПЕРСПЕКТИВИ НАРОЩЕННЯ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИННОЇ БАЗИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ 

ГАЗОНОСНОЇ ОБЛАСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАЛУЗЬКОГО СУБРЕГІОНАЛЬНОГО ПІДНЯТТЯ) 

 
Проаналізовано комплекс геолого-геофізичних досліджень, виділено найперспективніші комплекси порід та запропоно-

вано подальші напрямки робіт в межах Залузького субрегіонального підняття. 

Ключові слова: Закарпатський прогин, пастка, структура. 

А.А. Локтев. ПЕРСПЕКТИВЫ НАРАЩИВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ЗАКАРПАТСКОЙ ГА-

ЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ ЗАЛУЖСКОГО СУБРЕГИОНАЛЬНОГО ПОДНЯТИЯ). Проанализировано ком-

плекс геолого-геофизических исследований, выделено самые перспективные комплексы пород и предложено дальнейшие на-

правления работ на Залужском субрегиональном поднятии. 

Ключевые слова: Закарпатский прогиб, ловушка, структура. 

 

Наша держава відчуває гостру нестачу вуг-

леводневої сировини. Саме тому перед нафтога-

зовидобувною галуззю стоїть першочергове 

завдання - нарощення сировинної бази та збі-

льшення власного видобутку нафти та газу, що 

дозволить зменшити енергозалежність від кра-

їн-імпортерів. 

Частково вирішити це завдання можна 

комплексом різних заходів, серед яких найефек-

тивнішим (по зіставленню затрачених ресурсів 

до отриманого результату) є перегляд та обши-

рний аналіз геолого-геофізичних матеріалів по 

площах, де в попередні періоди при проведенні 

пошукових робіт отримано неоднозначні ре-

зультати. Такі дослідження на початковому ета-

пі не потребують значних вкладень фінансових 

ресурсів, проте вкажуть на пріоритетні напрям-

ки при проведенні пошуково-розвідувальних 

робіт з метою нарощення вуглеводневої сиро-

винної бази. 

До об’єктів, що викликають пошуковий ін-

терес і де отримано неоднозначні результати в 

минулому при проведенні геолого-

розвідувальних робіт, відноситься Залузьке су-

брегіональне підняття, що розташоване в 

центральній частині Закарпатського прогину. 

Перші відомості про газоносність даної те-

риторії відносяться до 1841 р. Зі свердловини, 

пробуреної на сіль в районі с.Доробратово, 

отримано приплив газу з глибини 89 м, який 

горів великим полум’ям впродовж тривалого 

часу. В цей час територію Закарпатського про-

гину вивчали угорські, словацькі, французькі та 

австрійські геологи на наявність корисних ко-

палин. У повоєнні роки, коли територія Закар-

патської України ввійшла до складу СРСР, те-

риторію Закарпатського прогину було охоплено 

гравіметричною, електрометричною, магнітною 

зйомками. Низку локальних ділянок прогину 

охоплено неглибоким структурним бурінням в 

комплексі з сейсмічними дослідженнями. За-

вдяки результатам геологічної зйомки масштабу 

1:200 000, що проводилася під керівництвом 

І.Б. Плешакова в межах Мармороської западини 

та Берегівської рівнини, було виділено крупне 

Залузьке субрегіональне підняття, розміри яко-

го у відкладах сарматського ярусу неогену ста-

новлять 22×15 км. 

У 1953-1959 роках на площі Залуж-

Макар’єво-Великі Ком’яти проведено комплекс 

структурно-пошукового буріння, який охопив і 

Залузьке субрегіональне підняття. Згодом, за 

результатами проведення розгорнутих дослі-

джень за даними сейсморозвідувальних робіт 

та пошукового буріння в межах Залузького суб-

регіонального підняття було виявлено нові типи 

пасток - по донеогеновій поверхні та покрівлі 

нижньотереблянської підсвіти міоцену і відпо-

відно закартовані локальні структури (Завидів-

ська, Станівська, Яблунівська, Арданівська, 

Каменська та Чорнопотіцька), які приурочені 

до різних тектонічних блоків донеогенового 

фундаменту (рис. 1). 

В тектонічному відношенні Залузьке суб-

регіональне підняття розташоване у північно-

східній частині Чоп-Мукачівської западини За-

карпатського прогину. Тектонічна будова по 

відкладах сармату є досить складною. Субрегі-

ональне підняття простягається з північного 

сходу на південний захід. Кути залягання порід 

на крилах 8-15°. Вздовж осі простягання струк-

тура розбита двома повздовжніми тектонічними 

порушеннями на три умовні блоки – західний, 

центральний та східний. Східний блок, в межах 

якого виділено Чорнопотіцьку та Завидівську 

антиклінальні структури, представлений най-

більш підкинутою частиною складки. Завидів-

ська структура безпосередньо приурочена до 

повздовжнього тектонічного порушення, а Чор-

нопотіцька структура тектонічно обмежена з 

південного сходу. Обидві структури цього блоку 

характеризуються карпатським простяганням. В 

центральному блоці, що розташований між 

двома повздовжніми порушеннями, виявлено 

три антиклінальні структури – Яблунівську, 

Арданівську та Каменську (рис. 1). Всі структу-

ри екрановані повздовжнім тектонічним пору-

шенням, що обмежує блок з південно-західної 
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частини. В північно-західній частині західного 

блоку розташована Станівська структура, що 

має форму куполовидної складки. Вона усклад-

нена порушенням широтного простягання. Ам-

плітуда складки в товщі доробратівської світи 

майже 50 метрів. 

Перспективи газоносності території 

пов’язують з донеогеновою основою прогину, 

яку складають палеогеновий, мезозойський та 

палеозойський поверхи і розділені стратиграфі-

чними та кутовими незгідностями [1].  

З метою виявлення скупчень вуглеводневої 

сировини в межах Залузького субрегіонального 

підняття пробурено дванадцять глибоких (по-

над 1000 м) та 30 структурно-пошукових сверд-

ловин, глибина яких рідко перевищувала 500 

метрів. Під час структурного буріння в 26 свер-

дловинах з 30 задокументовано численні газоп-

рояви, плівки нафти та газоводопрояви в інтер-

валі глибин 30-500 м з відкладів доробратівсь-

кої світи.  

 
Рис.1. Оглядова схема фонду структур Закарпатського прогину (за даними УкрДГРІ, 2003). 

 

За результатами проведених пошукових 

робіт було відкрите Станівське газове родови-

ще, у відкладах доробратівської світи неогену, з 

яких отримано припливи газу дебітами 115 

тис.м
3
/добу (св.№2-Яблунівська) та 30 тис. 

м
3
/добу (св.№2-Макар’євська). Наявність вугле-

водневої сировини промислового значення в 

решті вікових комплексів встановлено не було. 

За літологічним складом відклади доробра-

тівської світи представлені глинами з прошар-

ками аргілітів, алевролітів, пісковиків, туфів, 

конгломератів. У верхній частині розрізу доро-

братівської світи зустрічаються пласти строка-

тих зелено-сірих глин та аргілітів темносірих, 

майже чорних, щільних, вапняковистих з бага-

тим включенням обвуглених рослинних залиш-

ків. Алевроліти сірі і ясно-сірі глинисті щільні, 

вапнисті. Пісковики ясно-сірі і сірі від дрібно-

зернистих до різнозернистих, вапнисті щільні 

рідко слабо зцементовані. За складом уламків - 

олігоміктові і поліміктові. Туфи - кислого скла-

ду ясно-сірі, майже білі, місцями зеленувато-
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сірі. Товщина вищезгаданих пластів становить 

до 5-7 м. Конгломерати складені необкатаними 

уламками вапняків пісковиків і кременю. Тов-

щина прошарків від 1 м до 5 м. 

Згідно проведеного аналізу геолого-

геофізичних даних найперспективнішими в 

межах Залузького субрегіонального підняття 

слід вважати саме шари та прошарки піскови-

ків, туфопісковиків, та алевролітів доробратів-

ської світи міоцену, що залягають в інтервалі 

глибин 20-740 м. Вони досить чітко виділяють-

ся за даними радіоактивного каротажу та харак-

теризуються значеннями величин 5,5-11 

мкР/год (рис. 2). 

 
Рис.2. Фрагмент типової діаграми радіоактив-

ного каротажу свердловини, пробуреної в ме-

жах Залузького субрегіонального підняття. 

 

На перспективність вищезгаданих відкла-

дів беззаперечно вказує і виявлене в товщі до-

робратівських відкладів неогену Станівське ро-

довище газу в межах одноіменної структури, а 

також неабияка кількість газо,- та газоводопро-

явів, що задокументовані під час розбурювання 

території структурно-пошуковими свердлови-

нами в різних районах Залузького субрегіона-

льного підняття. Можливою причиною пропус-

ку покладів газу є те, що з-поміж усіх пробуре-

них структурно-пошукових свердловин стаціо-

нарно було випробувано лише три: 2-

Макар’євська (газовий фонтан з абсолютно ві-

льним дебітом понад 30 тис. м
3
/добу), 102- та 

103-Залузькі при випробуванні яких отримано 

суміш газу з пластовою водою (припливу газу 

промислового значення не отримано через нея-

кісне цементування експлуатаційних колон у 

свердловинах). 

Зважаючи на те, що відклади доробратівсь-

кої світи повсюдно в межах Залузького субрегі-

онального підняття збагачені органічними за-

лишками, то можна припустити, що припливи 

газу, які спостерігалися при розбурюванні зга-

даних відкладів, і газ Станівського родовища 

зокрема, утворились внаслідок катагенетичних 

перетворень розсіяної органічної речовини, що 

міститься в товщі доробратівської світи. На 

можливе органічне походження газу вказує і 

високий (понад 96 %) вміст метану в газі, який 

отримано зі свердловин №2-Яблунівська та №2-

Макар’євська. Решта родовищ газу, що відкриті 

в межах Закарпатського прогину характеризу-

ються великою часткою домішок (азот, діоксид 

вуглецю, наявністю гелію), що вказує на мож-

ливе глибинне походження природного газу. 

Сприятливим фактором, що міг пришвидшити 

перетворення органічних залишків, що містять-

ся в породах, зокрема доробратівського віку, є 

підвищений регіональний температурний фон в 

межах Залузької площі (рис.3). Температурні 

умови в Закарпатському прогині, ймовірно, 

пов’язані з проявами в недавньому геологічно-

му минулому магматичних і вулканічних про-

цесів [2]. 

Так як встановлено промислову газонос-

ність горизонтів доробратівської світи неогену 

та отримано чималу кількість фактичного гео-

лого-геофізичного матеріалу, то наступний 

комплекс досліджень пропонується проводити з 

метою опошукування піщаних та піщано-

туфових горизонтів у товщі доробратівської 

світи, як найбільш перспективної в межах під-

няття. Оцінка перспективних ресурсів газу в 

доробратівській світі (таблиця 1) склала 932,75 

млн. м
3
. 

Для отримання максимального результату 

пропонується в найоптимальніших структурно-

фаціальних умовах проводити буріння відносно 

неглибоких (до 600-800 м) горизонтально ске-

рованих свердловин в комплексі з гідророзри-

вом пласта. Наслідком якісного виконання по-

шуково-розвідувальних робіт може бути відк-

риття наступних родовищ високоякісного при-

роднього газу в межах Залузького субрегіона-

льного підняття. 
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Рис. 3. Глибина залягання ізотермічної поверхні +50°С в межах Залузького субрегіонального підняття 

(склав Локтєв А.А.). 

 

Таблиця 1 

Оцінка перспективних ресурсів газу в товщі доробратівської світи об’ємним методом  

в межах Залузького субрегіонального підняття (склав Локтєв А.А.). 
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Арданівська 3,1 19 0,15 0,6 3,42 1,02 1,01 178,95 

Завидівська 2,3 23 0,15 0,6 3,21 1,02 1,01 150,55 

Каменська 2,8 22 0,15 0,6 4,23 1,02 1,01 232,81 

Чорнопотіцька 2,1 21 0,15 0,6 3,88 1,02 1,01 152,55 

Яблунівська 2,9 23 0,15 0,6 3,67 1,02 1,01 217,91 

Разом 932,75 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКИХ И  

МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ 

 
Рассмотрены вероятные причины формирования геохимических и металлогенических провинций. Одним из главных 

факторов их формирования являются термохимические мантийные плюмы. 

Ключевые слова: геохимические и металлогенические провинции, верхняя мантия, редкие и рудные элементы, ман-

тийные плюмы, рудные месторождения. 

В.С. Лутков, О.В. Чуєнко. ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГЕОХІМІЧНИХ ТА МЕТАЛОГЕНІЧНИХ ПРОВІН-

ЦІЙ. Розглянуто вірогідні причини формування геохімічних та металогенічних провінцій. Одним з головних факторів їх 

формування є термохімічні мантійні плюми. 

Ключові слова: геохімічні та металогенічні провінції, верхня мантія, рідкісні та рудні елементи, мантійні плюми, ру-

дні родовища. 

 

Введение. Общеизвестно, что академик 

В.С. Соболев на основании сходства геологиче-

ского строения Южной Африки и Сибирской 

платформы предсказал обнаружение трубок 

взрыва кимберлитов в Якутии, ставшей впос-

ледствии одной из крупнейших алмазоносных 

провинций. В середине ХХ века возникли пред-

ставления о геохимической и металлогеничес-

кой специализации магматических комплексов 

(В.И. Коваленко, В.С. Коптев-Дворников, Л.В. 

Таусон и др.), что позволило увязать геохими-

ческие особенности и рудоносность магмати-

тов. Многочисленные работы геологов ВСЕ-

ГЕИ, ИМГРЭ, Сибгеохи, МГУ и других НИИ и 

университетов по геохимическому и металло-

геническому районированию территории СССР 

способствовали решению задач прогнозирова-

ния и поисков месторождений полезных иско-

паемых. При этом было установлено, что одним 

из важных факторов реализации потенциальной 

рудоносности магматитов является геохимиче-

ская специфика регионов (геохимических про-

винций). Однако причины их формирования, 

как и проблема источников рудного вещества, 

до сих пор остаются предметом дискуссий. 

В последние годы интенсивно развивается 

новое направление в геологии – теория ман-

тийных плюмов, регулирующих глобальную 

геодинамику Земли [7,30,33,38 и др.]. Эти пе-

риодически возникающие гигантские вертика-

льные колонны сверхглубинного расплавно-

флюидного вещества имеют в фанерозое про-

должительность активности от 15-30 до 110-200 

млн. лет. Они образуются в нижней мантии или 

на границе мантии и внешнего жидкого ядра и 

могут содержать до 10-15% щелочей и некоге-

рентных РЭ [7]. Данные представления согла-

суются с аномально высокой концентрацией К 

и литофильных РЭ в наиболее глубинных маг-

матитах Земли (вплоть до верхних зон нижней 

мантии) – кимберлитах и лампроитах [8,14]. 

Теория плюмов во многом изменяет традици-

онные представления об источниках рудного 

вещества крупнейших месторождений [13,16, 

23,30,32 и др.].  

В результате многолетних исследований 

[3,18,20,26,28 и др.] установлено общее сходст-

во химизма и редкометалльного состава коро-

вых докембрийских и фанерозойских магмати-

тов и метаморфитов гетерогенных тектоничес-

ких структур Южного Тянь-Шаня (ЮТ) 

(Центрально-Азиатский подвижный пояс) и 

Памира (Альпийско-Гималайский пояс). Это 

позволило объединить их в составе единой сиа-

лической (гранитоидной) Памиро-Тянь-

Шаньской геохимической провинции (ПТШ) 

[18,20,26]. Проведено сравнение состава щело-

чных базитов (ЩБ) и ксенолитов верхней ман-

тии (ВМ) Тянь-Шаня (ТШ) и Байкало-

Монгольского региона (БМР), относящихся к 

западному и восточному секторам Центрально-

Азиатского пояса [15]. Выявлены геохимичес-

кие аномалии редких элементов (РЭ) в ВМ 

ПТШ и проведено сопоставление геохимии и 

металлогении отдельных зон (блоков) ПТШ 

[16]. Кроме того, привлечены также сведения 

по комплексным месторождениям ПТШ и дру-

гих регионов [1,13,16, 23, 32, 35]. Обобщение 

литературных и собственных данных авторов 

позволило найти некоторые новые подходы к 
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решению проблемы формирования геохимиче-

ских и металлогенических провинций.  

В статье использованы следующие симво-

лы минералов: Ам-амфибол, Ап-апатит, Анр-

анортоклаз, Би-биотит, Гр-гранат, Грф-графит, 

Жд-жадеит, Кв-кварц, КП-клинопироксен, Ки-

кианит, Кр-керсутит, Ол-оливин, Пл-

плагиоклаз, Пр-паргасит, ПШ-полевые шпаты, 

Сл-слюды, Сн-санидин, Фл-флогопит, Хр-

хромит, Шп-шпинель. 

Земная кора и магматизм ПТШ и БМР. 
В герцинидах и киммеридо-альпидах ПТШ 

преобладают энсиалические структуры: блоки 

докембрия, АКО андийского типа, континента-

льно-рифтогенные зоны; площади зон острово-

дужного типа и офиолитовых поясов невелики. 

Субширотные зоны ТШ относятся к западному 

сектору палеозойского Центрально-Азиатского 

подвижного пояса. По составу земной коры и 

типу магматизма в ЮТ обособляются Северный 

и Южный блоки, в Срединном Тянь-Шане – 

Кураминская зона. По геофизическим данным, 

мощность коры в ТШ варьирует от 40 до 60 км. 

В докембрийской коре ТШ понижена роль ме-

табазитов и плагиогнейсов и повышены объемы 

метапелитов и чарнокитов. Петрогеохимичес-

кая модель нижней коры ТШ, построенная по 

ксенолитам глубинных гранулитов (870-950°С, 

8-11 кб), отвечает К-мелаандезиту, верхней ко-

ры – К-дациту [18,20]. В ряде зон «размыта» 

граница М, с образованием в основании коры 

коромантийного слоя (Vp=7,4-7,7км/с), который 

в БМР практически отсутствует.  

Современная тектоническая структура Па-

мира, как и всего восточного сектора Альпийс-

ко-Гималайского пояса, в основном определя-

лась Индо-Азиатской коллизией (KZ). С ней 

связаны тангенциальное сжатие и горизонталь-

ное смещение блоков коры и ВМ. При этом фо-

рмировались т.н. «памирские дуги», ось кото-

рых ориентирована в ССЗ направлении. Это 

сопровождалось изменением границ, морфоло-

гии и размеров тектонических зон. Вместе с 

тем сохранились относительное положение и 

первичная природа главных структурных эле-

ментов Памира, образованных в докайнозойс-

кое время. Указанные процессы проявились та-

кже в предгорном Памиро-Алайском прогибе и 

Южно-Таджикской депрессии, выполненных 

мощными (до 15-20 км) карбонатно-

терригенными толщами MZ-KZ: они испытали 

в N интенсивную складчатость. В то же время 

эти процессы практически не затронули герци-

нские структуры ТШ, которые слабо изогнуты в 

ЮВ направлении.  

Земная кора Памира в целом сопоставима 

по петрогеохимии с корой ЮТ, но характеризу-

ется иными термодинамическими параметрами 

(РТ) и механизмом формирования [40]. На Па-

мире унаследованно проявлен высокобаричес-

кий метаморфизм кианитовой серии (AR2-КZ), 

тогда как для ЮТ характерен метаморфизм 

умеренных давлений (AR-PZ3). Глубинные час-

ти коры и коромантийный слой Памира сложе-

ны Пл-Сн -эклогитами, Ки-Гр-гранулитами и 

другими высокобарическими породами (900-

1000° С, 12-20 кб). Они образовались в раннем 

миоцене в условиях сочетания субдукционно-

коллизионных процессов и воздействия Тибет-

ского суперплюма [21,22,33]. При Индо-

Азиатской коллизии в связи с субдукцией под 

докембрийско-фанерозойские структуры Пами-

ра погружались блоки континентальной коры 

расположенных южнее зон (в частности, Гин-

дукуша), близкие по составу к коре Памира. 

Они наращивали снизу древнюю кору региона - 

в его восточном блоке до 75 км [22]. Для ТШ и 

Памира типично повышенное отношение мощ-

ностей «гранитного» и «базальтового» слоев, 

депрессия силы тяжести, низкий фон магнитно-

го поля [6]. 

В ПТШ преобладают фанерозойские K(K-

Na)-гранитоиды умеренной щелочности. Хара-

ктерно широкое развитие К-гранитов S-типа, 

первые проявления которых известны уже в 

AR2-PR1. Объем ультрабазит-базитовых и ще-

лочных комплексов резко сокращен. Одной из 

важных особенностей докайнозойской эволю-

ции ПТШ является повторяемость (унаследо-

ванность) химизма и РЭ-состава разновозраст-

ных магматитов и корреляция петрогеохимиче-

ских признаков мантийных базитов и коровых 

гранитоидов [16]. Явление унаследованности во 

времени вещественного состава мантийных и 

коровых магматитов, связанных с эволюцией 

определенных зон (блоков) ПТШ, говорят о 

существенной глубине их «корней» - мантий-

ных флюидно-магматических систем [26]. Эти 

данные, а также сведения по тектонике региона, 

свидетельствуют об отсутствии значительных 

горизонтальных смещений в докайнозойской 

геологической истории развития ПТШ. 

БМР – гетерогенное складчатое сооруже-

ние, заложенное на континентальной коре (АR). 

Здесь проявлены мощные тектоно-

магматические процессы с образованием раз-

новременных поясов складчатости и зон акти-

визации (рифтогенеза) от R до MZ-KZ [12,29]. 

Мощность коры обычно не превышает 40-45 

км, выражены положительные магнитные поля 

(более 500 гамм). Гранулиты AR в выступах 

докембрия и в виде ксенолитов в ЩБ БМР (850-

1000°С, 7-11 кб) по РТ и набору формаций тя-

готеют к метаморфитам Алданского щита 
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[10,11]. Метабазиты (основные гранулиты) 

БМР отличаются от подобных пород в ТШ по-

ниженной калиевостью и глиноземистостью. В 

разрезах AR имеются анортозиты и плагиокла-

зиты, отсутствующие в коре ПТШ. 

Масштабы магматизма в БМР значительно 

превышают таковые в ПТШ. В БМР проявлены 

гигантские ареалы субщелочных гранитов (до 

180000 км²) и мощный континентально-

рифтогенный магматизм, формировавшийся в 

условиях консолидации складчатых структур в 

течение около 700 млн. лет. БМР – крупнейшая 

в мире провинция субщелочных-щелочных по-

род разной основности. Вместе с тем в регионе 

практически отсутствуют S-граниты. Структу-

ры БМР и ТШ подверглись мощной неотекто-

нической активизации, но в ТШ она была амаг-

матичной (на Памире формировались N-ЩБ), 

тогда как в БМР ЩБ-вулканизм сопоставим по 

масштабам с вулканизмом Восточно-

Африканской рифтовой зоны [29]. 

Щелочные базиты ПТШ и БМР. Во всех 

зонах ТШ присутствуют диатремы и дайки К-

Тi- пикритоидов- ЩБ серии А (150-207 млн. 

лет), близких к внутриплитным ЩБ континен-

тальных рифтов и зон активизации. Тела ЩБ 

серии Б (222-247 млн. лет) развиты преимущес-

твенно в Южном блоке ЮТ и представлены ни-

зкотитанистыми К-пикритоидами-ЩБ, сопос-

тавимыми с абсарокит-шошонитовыми серия-

ми. В ЩБ обнаружены ксенокристы алмазов, 

т.е. зоны зарождения расплавов могли дости-

гать области фазового перехода Грф-алмаз [24]. 

Ti-K-Na-ЩБ Кураминской зоны (J1) 

(Cрединный ТШ), как будет показано ниже, от-

личаются от ЩБ ЮТ. Постколлизионные труб-

ки и внезональные дайковые пояса ЩБ карбо-

натит-сиенит-фергуситовой серии Памира (11 

млн.лет) относятся к ряду ультракалиевых ще-

лочных пород и максимально обогащены лито-

фильными РЭ (Rb, Th, U, TR, F и т.д.) (табл.1). 

Среди ЩБ БМР (KZ) преобладают Na (K-Na)-

Ti- ЩБ [2,4,10,12]. 

На рис. 1-3 показаны соотношения индика-

торных петрогенных и РЭ в ЩБ ПТШ и БМР. 

ЩБ ТШ образуют «длинные» серии (от пикро-

базитов до лейкобазитов и сиенит-

порфиров),тогда как в БМР для большинства 

ареалов типичны ЩБ, близкие к среднему типу 

континентальных Ол-ЩБ (рис. 1). ЩБ Курами-

нской зоны попадают в поле серии Б ЮТ, а ЩБ 

Памира относятся к высокощелочным разнос-

тям с умеренной магнезиальностью. К-

пикритоиды ЮТ сопоставимы с лампроитами 

алданского типа. Наблюдаются отчетливые раз-

личия ЩБ ПТШ и БМР по типу щелочности: в 

первых резко повышено отношение K/Na, тогда 

как ЩБ БМР в основном относятся к Na- и K-

Na-ряду (рис. 1). Исключение представляют 

ЩБ Кураминской зоны, близкие по этому пара-

метру к ЩБ БМР. Точки кимберлитов и ламп-

роитов попадают в поле К-пикритоидов ЮТ 

или продолжают их тренды. На графике (рис. 2) 

видно, что ЩБ ПТШ отличаются от ЩБ БМР 

более низкой титанистостью (кроме ЩБ Кура-

минской зоны) и трендами Ti-Mg. 

График Zr/Nb-Th/U (рис. 3) также отражает 

четкие различия между ЩБ ПТШ и БМР (кроме 

Кураминской зоны). В серии Б ЮТ проявлены 

тренды, сближающие их с лампроитами алдан-

ского типа. Отношения Zr/Nb и Th/U коррели-

руются с изотопией гелия (³Не/
4
Не), которая 

считается одним из индикаторов базитов, свя-

занных с мантийными плюмами [5]. Указанные 

отношения в нашем случае, скорее, обусловле-

ны региональными геохимическими чертами 

ЩБ и составом мантийных источников пород 

ПТШ и БМР. 

ЩБ ПТШ и БМР отчетливо различаются 

по средним содержаниям K, Na, Mg, Ti, Nb, Sr, 

Ba, Th, Li, Cs и др. (табл. 1, 2), что подтвержда-

ет их связь с разными мантийными источника-

ми. Повышенные отношения изотопов Sr 

(0,7047-0,7051) указывают на метасоматоз ВМ 

ПТШ. Внутрирегиональная геохимическая зо-

нальность ЩБ ЮТ (Северный и Южный блоки) 

выражена слабее. В этом плане выделяются ЩБ 

Кураминской зоны Срединного ТШ, обеднен-

ные К и литофильными РЭ (Li, Rb, Cs и др.) и 

концентрирующие халькофильные РЭ (Ag, Pb, 

Cu и др.) (табл. 1). 

Состав пород и минералов ВМ ПТШ и 

БМР. Среди мантийных ксенолитов (рис. 4) 

повышена частота встречаемости Шп-

гарцбургитов, в то время как в БМР преоблада-

ют Шп-лерцолиты (более 70%); среди них ши-

роко развиты примитивные разности. Деплети-

рованный характер ВМ ТШ подтверждается 

высокими содержаниями Cr в Шп ксенолитов и 

ксенокристов; встречаются Хр, сопоставимые с 

Хр нодулей Гр-Хр-перидотитов в кимберлитах 

и лампроитах. Очевидно, в глубинных зонах 

ВМ ТШ присутствуют реститы, напоминающие 

«истощенную» мантию щитов. В ТШ резко 

увеличена роль внутримантийных магматитов 

(метасоматитов) – разнообразных пироксени-

тов(±Фл,Кр), горнблендитов, анортоклазитов и 

т.д. В литосфере ТШ развит коромантийный 

слой, сложенный Пл-пироксенитами (±Ам, Фл), 

Би-Кр-габбро и др. (средний химический сос-

тав отвечает субщелочному К-пикробазиту). 

Мантийные выплавки пикрит-базитового ряда 

наращивали снизу древнюю кору при магмати-

ческом андерплейтинге [19].  
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Рис. 1. Щелочность и магнезиальность ЩБ ТШ и БМР. Поля (точки) средних составов пород: 1-2 - 

ЩБ ЮТ (1-серия А, 2-серия Б), 3-4 - ЩБ БМР (3-Na- и K-Na-серия, 4-К-серия), 5 - кимберлиты, 6-7 - 

лампроиты австралийского и алданского типов, 8 - континентальные ЩБ, 9 - ЩБ Кураминской зоны, 

10 - ЩБ Памира. 

 

 
 

 

Рис. 2. Титанистость и магнезиальность ЩБ ТШ 

и БМР (обозначения см. рис.1). 

 

Рис. 3. Отношения Zr/Nb и Th/U в ЩБ ТШ и 

БМР (обозначения см. рис.1). 
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Таблица 1 

 

Средние содержания РЭ в ЩБ и мантийных ксенолитах ПТШ (г/т) 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

n 149 87 18 295 16 15 38 17 16 8 18 52 17 6 5 30 1-2 

Li 70 82 10 77 46 5 6 19 26 26 30 26 43 33 40 52 213-953 

Rb 76 118 35 84 328 <1 1,2 7 71 131 5 33 65 52 152 92 213-480 

Cs 36 49 1 27 16 <1 <1 1 5 10 <1 5 8 4 38 13 329-680 

F 800 1150 600 1100 4600 150 230 200 1500 1800 300 1300 1200 1100 5900 1400 0,9-1,6% 

Zr 267 201 180 250 430 14 18 34 140 111 7 139 167 100 100 230 240-535 

Nb 73 14 30 50 3 <2 2 <2 19 17 7 49 43 <1 <1 10 131-148 

Ba 2200 1000 233 1300 1,23% <100 <100 175 863 857 - 500 592 647 3900 1650 1,5-13,7% 

Sr 846 629 600 800 4150 38 59 166 482 444 650 819 975 530 1080 1655 5100 

Cr 351 272 560 330 - 2840 2440 2300 303 178 2400 132 90 1200 43 76 - 

Ni 187 176 150 180 - 2800 2090 1800 191 193 1400 102 63 - 35 50 - 

Sn 11 5 2,5 8 6 <1 1 2,5 4 3 2 4 7 2 3 4 >50 

U 2,9 2,3 4,0 2,5 9,1 <0,3 <0,3 <0,3 0,8 - 0,3 0,7 0,8 - - - 4-20 

Th 16 10 10 13 61 <1 <1 <1 4 5 1 1,8 3,5 - - - 14-280 

B 14 12 - 14 30 36 33 19 11 12 8 10 15 16 6 4 >160 

Hg 0,19 0,02 - 0,11 - - 0,09 0,06 - 0,01 0,04 - - - - - 4,1-25 

Sb 4,4 0,7 6,1 2,6 - - 5,3 2,9 - 2,1 5,2 - - - - - 13,2-18 

Pb 12 16 9 13 - <2 2 <2 5 3 10 <2 5 35 18 50 190-505 

 

ЩБ (1-5): 1 – серия А ЮТ, 2 – серия Б ЮТ, 3 – Кураминская зона (Ag-0,15 г/т), 4 – ТШ, 5 – Памир. Ксенолиты ТШ (6-13): 6 – Шп-гарцбургиты, 7 – 

Шп-лерцолиты (Кураминская зона, г/т-Аg - 0,16-0,3, Pb - 7-10, Zn - 72-110,U - 0,6-4),8 – Ол-вебстериты (±Фл), 9 – Фл-Кр-пироксениты, 10 – Фл-

пироксениты, глиммериты, 11 – листвениты, 12 – горнблендиты, 13 – Би-Кр-габбро. Ксенолиты Памира (14-16): 14 – Гр-пироксениты, 15 – Гр-Фл-

пироксениты, глиммериты, 16 – Сн-эклогиты, 17 – максимальные содержания РЭ в мантийных породах (W до 13-41 г\т). n – число проб, прочерк -нет 

данных. РЭ определены количественными методами (РФА, РСА, ИН АА, пламенная фотометрия, IСР-МS и др.) в лаб. ВСЕГЕИ, ИГЕМ, ВИРГ, ИГ АН РТ, 

Калифорнийского ун-та. 
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Таблица 2 

Средние содержания РЭ в ЩБ (1-2) и мантийных ксенолитах (3-7) БМР (г/т) 

№ 1 2 3 4 5 6 7 

n 226 81 10 15 5 10 3 

 Li 8 10 3 3 8 4 3 

Rb 30 55 0,5 0,7 6 3 - 

Cs 4 1,4 - - - - - 

F 500 - - - 1200 300 1300 

Zr 275 390 - <20 <20 52 45 

Nb 75 101 - - - <20 <20 

Ba 532 595 47 111 76 98 157 

Sr 649 1150 28 40 53 158 460 

Cr 244 160 3700 2640 1900 930 442 

Ni 147 125 1960 1900 681 340 205 

Th 6 - 0,20 0,18 0,05 0,14 - 

U 1,7 - 0,10 0,06 0,11 0,20 - 

 

1 – Na(K-Na)-ЩБ, 2 – К-ЩБ, 3 – Шп-гарцбургиты, 4 – Шп-лерцолиты, 5 – Шп- вебстериты(±Ол,Фл), 

 6 – Шп-клинопироксениты (±Гр, Ол, Пл), 7 – Шп-Ам-пироксениты (±Ол, Фл) [2,4,5,10,36 и др.],  

n-число проб, прочерк – нет данных. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Распространенность мантийных ксенолитов в ЩБ ТШ и БМР. С и Ю – Северный и Южный 

блоки ЮТ. Нодули «зеленой» серии (1-4): 1 – Шп-гарцбургиты, 2 – Шп-лерцолиты,  

3 – Шп-вебстериты, 4 – клинопироксениты; то же, «черной» серии (5-7): 5 – пироксениты,  

6 – горнблендиты, 7 – Би-Кр-габбро,8 – Фл-перидотиты-пироксениты, глиммериты.  

В рамке – среднее содержание Al2O3 (мас.%) в перидотитах. 
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Рис. 5. Соотношения щелочей (масс.%) в мантийных нодулях БМР (Б) и ТШ (Т). Средний состав но-

дулей «зеленой « серии (1-3): 1 – Шп-перидотиты, 2 – Шп-вебстериты, клинопироксениты,  

3 – Фл-лерцолиты-вебстериты; то же, «черной» серии (4-5): 4 – пироксениты,горнблендиты,  

5 – Фл-пироксениты, глиммериты. 

 

 

Рис. 6. Na2O и СаО (маc.%) в мантийных КП ТШ и БМР. I-II – поля и точки средних составов  

КП перидотитов (I) и пироксенитов (II); 1-2 – ТШ (1 – Южный, 2 – Северный блоки), 3 – БМР. 
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Рис. 7. Щелочи в мантийных Ам (мас.%). Т-ТШ, Б-БМР. 1, 3 – мегакристы,  

2, 4 – ксенолиты «черной» серии (большие значки – средние составы Ам). 

 

 

Рис. 8. F и Cl (масс.%) в мантийных минералах ТШ и БМ Р. I – минералы К-ЩБ Монголии,  

II-III-то же, ТШ (II – Северный, III – Южный блоки). Фл-Би(1-5): 1 – мегакристов, 2 – глиммеритов,  

3 – Al-пироксенитов, 4 – горнблендитов, 5 – лерцолитов (БМР). Ам (6-7): 6 – Al-пироксенитов,  

7 – Шп-лерцолитов (БМР). 8 – Aп (ксенолиты и мегакристы). 
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Петрогеохимические различия перидоти-

тов сравниваемых регионов незначительны, но 

резко возрастают в продуктах плавления и ме-

тасоматоза ВМ (рис. 5). Нодули ТШ обеднены 

Na, а также Ti, P, Sr, но обогащены К и калио-

фильными РЭ (Rb, U, Th, F, Ba) и Li (табл. 1, 2). 

Высокая дифференцированность ВМ ТШ и ее 

отличия от ВМ БМР определяются рядом фак-

торов. Главными из них являются деплетирова-

ние ультраосновных субстратов при выплавле-

нии пикрит-базитовых магм и привнос вещест-

ва мантийными расплавами (флюидами) [15]. 

Мантийные КП ТШ и БМР резко различа-

ются по концентрации Na (Жд) и Са (рис. 6). Их 

можно было бы увязать с вариациями термоди-

намических параметров (РТ), но ксенолиты 

обоих регионов относятся к Шп-фации. На рас-

пределение Na и Са в КП ТШ однонаправленно 

действовали два фактора: а) деплетирование 

ультрабазитов со снижением доли КП и удале-

нием из них базитофильных элементов, б) воз-

действие водных флюидов (при этом происхо-

дило и снижение Т) с падением в КП концент-

раций Na, Al, Ti и ростом – Mg, Ca (±Cr).  

В ВМ ТШ заметно выше роль ксенолитов с 

водными К- минералами – Фл и Ам. Ам в обоих 

регионах представлены Кр и Ti-Пр, но в ВМ 

ТШ доминируют редкие К-Кр (К/Na>1) (рис. 7). 

Сл в ВМ ТШ, в отличие от Сл БМР, обогащены 

Н2О и обладают более высоким отношением 

K/Na. В них увеличена концентрация F и пони-

жена Cl (рис. 8), из-за чего Сл ВМ ТШ тяготеют 

к Фл кимберлитов и лампроитов [25]. Аналоги-

чная геохимическая специфика установлена в 

Ап и Ам (рис. 8). Выявлена неоднородность в 

РЭ–составе Сл обеих провинций: в ТШ они на-

сыщены Li, Rb, Cs и др. литофильными РЭ. Со-

став ПШ варьирует в ВМ ТШ от К-Сн до Анр 

(Na-Сн); в них повышены содержания Li, Rb, 

Cs, Sn. 

Описанные выше петрогеохимические 

признаки ЩБ ТШ и БМР коррелируются с сос-

тавом мантийных метасоматитов и являются 

дополнительным индикатором геохимической 

неоднородности метасоматизированных суб-

стратов ВМ и условий их плавления [15]. 

Несмотря на высокую степень плавления и 

метасоматоза пород ВМ ТШ, в них преоблада-

ют низкоокисленные Шп, обнаружены муасса-

нит, самородное Fe, алмазы, повышена частота 

встречаемости Грф. Вероятной причиной этого 

была миграция восстановленных флюидов из 

нижней мантии. Эти данные, как и прямые 

определения летучести кислорода в минералах 

мантийных нодулей [9], указывают на восста-

новительный характер пород ВМ ТШ по отно-

шению к БМР. 

ВМ Памира сформирована 20-25 млн. лет 

назад [21,22,39] и представлена калиевыми Гр-

Фл-пироксенитами, Сн-эклогитами, глиммери-

тами и другими высокобарическими породами 

(25-35 кб, 950-1100°С) [21]. Они образовались в 

условиях сочетания процессов Индо-Азиатской 

коллизии и воздействия Тибетского суперплю-

ма. Его существование подтверждается данны-

ми сейсмической томографии, высоким тепло-

потоком, дефицитом масс в средней и нижней 

мантии, широким развитием К-ЩБ, метасома-

тозом в ВМ [21,33]. В конечном счете эти про-

цессы привели к формированию ВМ Памира, 

сопоставимой в целом по петрогеохимическим 

особенностям с ВМ ТШ. Мантийные ксеноли-

ты и ЩБ ПТШ и БМР различаются по среднему 

содержанию петрогенных (K, Na и др.) и РЭ, 

особенно калиофильных РЭ (Rb, F, U, Th, Вa, 

Cs) и Li (табл. 1, 2). 

Что касается внутрирегиональной геохи-

мической неоднородности ВМ ПТШ, то имеют-

ся определенные различия состава ЩБ и ноду-

лей ВМ в Северном и Южном блоках ЮТ, а та-

кже в Кураминской зоне Срединного Тянь-

Шаня (табл. 1). Но максимальный контраст по 

отношению к зонам (блокам) ПТШ, развивав-

шимся на древней континентальной коре, вы-

ражен в составе мантийных и коровых пород 

зон островодужного типа и офиолитовых поя-

сов. Ультрабазиты офиолитовых комплексов 

могут в первом приближении характеризовать 

состав ВМ этих структур. В них наблюдается 

рост объемов гарцбургитов, однако геохимиче-

ски они сравнимы с нодулями ультрабазитов в 

ЩБ. Явные различия проявлены в петрогеохи-

мических типах фанерозойских магматитов, 

среди которых преобладают разновозрастные 

вулканиты и плутониты с Na-профилем, обед-

ненные литофильными РЭ. Вместе с тем ульт-

рабазиты и толеиты обогащены в сравнении с 

глобальными кларками Li, В, Sn, Hg. Этот факт 

говорит об их связи с подлитосферной мантией 

[16,17]. 

Геохимическая и металлогеническая 

специализация ПТШ. В регионе много разно-

образных месторождений и рудопроявлений,но 

нами рассматриваются только крупные и уни-

кальные (гигантские) месторождения. Сиаличе-

ский тип земной коры позволял ранее увязы-

вать их с преобладающими в ПТШ гранитоида-

ми.  

Месторождения Sn и W в ЮТ обычно ас-

социируются с К-гранитами,однако в ЩБ и ма-

нтийных нодулях выявлены весьма высокие 

содержания этих РЭ (табл. 1). Крупнейший 

альпийский редкометалльный (Li, Cs) пегмати-

товый пояс Памира и сопредельных регионов 
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генетически связан с телами коллизионных S-

гранитов. Однако аномально высокие концент-

рации Li и Сs в мантийных метасоматитах и 

ЩБ не исключают возможности их привноса в 

кору. Кроме того, Li обнаружен в Кв ряда ман-

тийных месторождений Аg,Sb,Au (32-222 г/т).  

В Афгано-Таджикской депрессии (MZ-KZ) 

развиты крупные целестиновые месторожде-

ния. Намечаются аналогии в механизме их фо-

рмирования и ксенолитов лиственитов в ЩБ 

ЮТ. Предполагается, что их первичные источ-

ники находились в мантии. Месторождения 

сформированы в связи с углекислотной дегаза-

цией ВМ, переносом Sr-содержащих флюидов в 

кору, вадозно-гидротермальной мобилизацией и 

концентрацией Sr [31].  

Для Северного блока ЮТ с континенталь-

ной корой и Южно-Ферганского офиолитового 

пояса характерны крупные и гигантские место-

рождения Hg и Sb, что сопровождается повы-

шенной их концентрацией в ЩБ и ксенолитах 

ВМ. Ранее месторождения флюорита в ТШ свя-

зывались с герцинскими гранитами, но затем 

установлен их альпийский возраст, а среди ма-

нтийных метасоматитов найдены породы с Фл, 

обогащенным F (1,7-2,3%) [16]. ПТШ относит-

ся к бороносным провинциям: здесь известно 

уникальное известково-скарновое данбуритовое 

месторождение. Его ранее связывали с мелкими 

телами турмалиновых гранитов. Позднее уста-

новлена обогащенность В ультрабазитов ман-

тийных нодулей и офиолитов и прямые корре-

ляции его концентраций в коре и ВМ. Подоб-

ные геохимические связи определены для F и 

других литофильных РЭ ПТШ [27].  

В Кураминской зоне Срединного ТШ раз-

ведано гигантское комплексное месторождение 

(Ag, Pb, Cu, Zn, Вi, F, U), не связанное по изо-

топно-геохимическим и радиологическим дан-

ным с коровыми магматитами [35]. Вместе с 

тем в мантийных ксенолитах из трубок ЩБ в 

этой зоне повышены концентрации типоморф-

ных халькофильных РЭ (табл. 1). 

Таким образом, для крупнейших месторо-

ждений ПТШ-провинции,а также целого ряда 

других регионов доказывается или предполага-

ется связь с мантийными первоисточниками 

[1,13,16,23,32,34,37]. 

Как отмечено выше, в мантийных метасо-

матитах (флюидизированных магматитах) ПТШ 

выявлены геохимические аномалии – зоны обо-

гащения литохалькофильными РЭ. Уровень со-

держаний РЭ в некоторых мантийных породах 

близок или даже превышает региональные кла-

рки гранитоидов и земной коры ПТШ. Это не 

исключает возможности геохимического воз-

действия мантийных расплавов (флюидов) на 

коровые геохимические и рудные процессы, что 

согласуется с данными о геохимических связях 

ВМ и коры ПТШ [27]. В целом литосфера ПТШ 

обладает четко выраженной геохимической и 

металлогенической спецификой.  

Рассматриваемые особенности геохимии и 

металлогении ПТШ, вероятно, обусловлены 

периодическим воздействием близких по соста-

ву мантийных плюмов [16, 23]. 

Выводы. 1. Установлена геохимическая 

неоднородность состава земной коры и верхней 

мантии Центрально-Азиатского внутриконти-

нентального подвижного пояса. Тянь-Шань и 

Байкало-Монгольский регион, входящие в за-

падный и восточный секторы пояса, различаю-

тся составом и масштабами развития коровых и 

мантийных магматитов. Гетерогенность верх-

ней мантии указанных регионов выражается в 

существенных различиях частоты встречаемос-

ти, химизма и редкоэлементного состава пород 

и минералов, типов и интенсивности мантийно-

го метасоматоза и плавления (деплетирования). 

Все это позволило отнести западный и восточ-

ный секторы Центрально-Азиатского пояса к 

различным геохимическим провинциям. Вмес-

те с тем сближенные в пространстве Тянь-

Шань (палеозойский Центрально-Азиатский 

пояс) и Памир (Альпийско-Гималайский пояс) 

при сравнении по тем же параметрам входят в 

состав единой Памиро-Тянь-Шаньской провин-

ции. Исследование континентальной литосфе-

ры рассматриваемых регионов свидетельствует 

о несовпадении тектонических структур и гео-

химических провинций. 

2. Мантийные метасоматиты и щелочные 

базиты Памиро-Тянь-Шаня характеризуются 

аномально высокими концентрациями ряда ре-

дких элементов, нередко превосходящими ре-

гиональные кларки земной коры и гранитоидов. 

Выявлены геохимические связи пород мантии и 

земной коры, что обусловлено воздействием 

мантийных флюидов (расплавов) на коровые 

геохимические и рудные процессы. С этими 

данными согласуется наличие в Памиро-Тянь-

Шаньской провинции крупных и уникальных 

месторождений литофильных и халькофильных 

элементов, связанных с подлитосферной ман-

тией. Мантийные месторождения играют важ-

ную роль в общем балансе запасов рудных и 

редких элементов Памиро-Тянь-Шаня и других 

регионов, что необходимо учитывать при про-

ведении прогнозно-металлогенических и поис-

ковых работ. 

3. Возможные причины формирования гео-

химических (металлогенических) провинций 

вероятно, обусловлены рядом факторов. Пред-

полагается, что гетерогенная аккреция Земли 
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привела к первичной неоднородности ее соста-

ва, которая могла частично сохраниться при 

последующих процессах дифференциации про-

топланетного вещества, мантийной конвекции и 

плейттектоники. Это, в частности, подтвержда-

ется изотопно-геохимической неоднородностью 

мантийных источников магм (MORB, OIB, 

PREMA и др.). Кроме того, для мантийных ксе-

нолитов ультрабазитов и эклогитов в кимберли-

тах и щелочных пикритоидах-базитах, обога-

щенных калием и некогерентными литофиль-

ными редкими элементами, известны реликто-

вые изотопные AR-датировки. 

Можно полагать, что геохимическая (ме-

таллогеническая) специализация крупных бло-

ков литосферы реализуется при образовании и 

эволюции периодически возникающих и близ-

ких по составу сверхглубинных термохимичес-

ких плюмов, зарождающихся в нижней мантии 

или на ее границе с внешним жидким ядром. 

При этом проявляется интенсивное воздействие 

мантийного флюидно-расплавного вещества на 

геохимические и рудные процессы в земной 

коре. В конечном итоге это и могло привести к 

формированию геохимических (металлогениче-

ских) провинций.  

Авторы выражают благодарность доценту 

С.В. Горяйнову за конструктивные дискуссии и 

полезные советы и профессору П.В. Зарицкому 

за предоставленную возможность пользования 

его личной библиотекой.  
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Український науково-дослідний інститут природних газів 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ДОРОЗВІДКИ ВЕРХНЬОВІЗЕЙСЬКИХ 

ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ ПОКЛАДІВ КОТЕЛЕВСЬКОГО РОДОВИЩА 

 
Розвідувальне буріння на відокремлені ізольовані поклади з незначними запасами газу з невизначеним промисловим зна-

ченням нерентабельне. Виходом з даної ситуації може бути оціночно-експлуатаційне буріння. На прикладі Котелевського 

ГКР показано як, враховуючи геолого-геофізичні матеріали, оцінку властивостей порід-колекторів та аналіз розробки ро-

довища, було виділено ділянки для оціночно-експлуатаційного буріння з можливістю дорозвідки відкладів із запасами з неви-

значеним промисловим значенням. 

Ключові слова: запаси, дорозвідка, поклади, оціночно-експлуатаційна свердловина. 

Л.А. Мищенко. ПЕРСПЕКТИВЫ ДОРАЗВЕДКИ ВЕРХНЕВИЗЕЙСКИХ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ КО-

ТЕЛЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. Разведочное бурение на отдельные изолированные залежи с незначительными запа-

сами газа с неопределенным промышленным значением нерентабельно. Выходом с данной ситуации может быть оценочно-

эксплуатационное бурение. На примере Котелевского ГКМ показано как, учитывая геолого-геофизические материалы, 

оценку свойств пород-коллекторов и анализ разработки месторождения, были определены участки для оценочно-

эксплуатационного бурения с возможностью доразведки отложений с запасами с неопределенным промышленным значени-

ем. 

Ключевые слова: запасы, доразведка, залежи, оценочно-эксплуатационная скважина. 

 

Балансові запаси газу категорії С2 завжди 

були першочерговим об’єктом подальшої розві-

дки з метою переведення їх в промислову кате-

горію С1 і наступного залучення в розробку. У 

зв’язку з введенням в дію нової Класифікації 

корисних копалин (1997 р.) і переведенням на 

неї з 2010 р. балансових запасів ВВ родовищ 

України (форма 6-гр – Державний баланс кори-

сних копалин), сучасні запаси категорії С2 від-

носяться до попередньо-розвіданих запасів, 

оцінюються як загальні, що складаються з кодів 

класів – 122, 222 та 332, з яких код 122 – балан-

сові (з промисловим значенням, видобувні, від-

повідають старій категорії С1), код 222 – умовно 

балансові (не видобувні) та код 332 – запаси з 

невизначеним промисловим значенням [1]. Пе-

рспективні ресурси (код 333) до балансових не 

відносяться, хоча при сьогоднішньому затвер-

дженні ГЕО в ДКЗ часто виділяються, оціню-

ються і фактично теж являється об’єктом по-

шуку і розвідки. 

Серед названих груп запасів, розвідувальні 

роботи орієнтовані лише на запаси з невизначе-

ним промисловим значенням, тобто на запаси 

категорії С2 коду класу 332. Значна кількість 

багатопластових газоконденсатних родовищ 

ДДЗ мають запаси газу коду 332, які оцінені 

менше ніж в 0,7 млрд м
3
. Ці родовища незначні 

за площею і мають у розрізі багаточисельні дрі-

бні поклади (до 50-100 млн м
3
 газу) в окремих 

горизонтах. Такі незначні запаси газу в окремих 

покладах та їхня відокремленість не дозволя-

ють рекомендувати на них буріння розвідуваль-

них свердловин через економічну недоціль-

ність. Але дорозвідка, особливо невеликих ба-

гатопластових родовищ важлива, адже вони 

складають понад 70% відомих родовищ Украї-

ни. Як вихід з даної ситуації може бути буріння 

оціночно-експлуатаційних свердловин, які бу-

рять під час промислової розробки родовищ з 

метою уточнення продуктивної характеристики, 

границь і запасів покладів. Тобто, на горизонти 

з промисловими запасами рекомендуються оці-

ночно-експлуатаційні свердловини з подаль-

шою дорозвідкою вище- чи нижчезалягаючих 

горизонтів з запасами з невизначеним промис-

ловим значенням як об’єктами повернення [2]. 

За результатами проведених робіт з експлуата-

ційної розвідки родовищ ВВ, що розробляють-

ся, здійснюється переведення попередньо роз-

віданих запасів у розвідані, проводиться їх під-

рахунок і об’єми додатково виявлених запасів 

обліковуються на Державному балансі корис-

них копалин. 

Поклади з невеликими запасами газу доці-

льно вводити в розробку оціночно-

експлуатаційними свердловинами при накла-

данні їхніх площ газоносності з площами газо-

носності промислових (відомих) запасів ВВ. 

Розширення площі промислової газоносності 

переведенням запасів з невизначеним промис-

ловим значенням та перспективних ресурсів у 

промислові запаси за рахунок оціночно-

експлуатаційного буріння можна виділити в 

окремий геологічний критерій дорозвідки родо-

вищ ВВ. Такий критерій, особливо у комплексі 

з іншими геологічними критеріями дорозвіки 

родовищ (структурно-тектонічні, виявлення 

пропущених покладів, властивості порід-

колекторів за даними сейсмічних досліджень 

3D та ін.), має досить важливе значення. 

На прикладі Котелевського газоконденсат-

ного родовища показано як, враховуючи геоло-

го-геофізичні матеріали та аналіз розробки ро-

довища, було виділено ділянки для оціночно-

експлуатаційного буріння з можливістю дороз-

відки відкладів із запасами з невизначеним 

промисловим значенням (код 332). Крім того, 
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були враховані матеріали сейсморозвідки 3D з 

оцінкою властивостей порід-колекторів. 

Котелевське ГКР розташоване на території 

Котелевського району Полтавської області та 

Краснокутського району Харківської області. 

На родовищі промислові поклади газу та кон-

денсату виявлені у відкладах візейського та 

серпуховського ярусів нижнього карбону. Неве-

ликий за розмірами та запасами газоконденсат-

ний поклад виявлений в башкирських відкладах 

середнього карбону. Підрахунок запасів газу на 

родовищі було виконано та захищено ДКЗ в 

1981 році для покладів серпуховського ярусу 

нижнього карбону та у 2011 році – для покладів 

візейського ярусу [3]. 

Газоконденсатні поклади у візейських від-

кладах Котелевського родовища встановлені у 

верхньовізейському (пласти В-14а, В-14б, В-

15а, В-15б, В-16а1, В-16а2, В-16а3, В-16б1, В-

16б2, В-20-21) та нижньовізейському під’ярусах 

(пласти В-24, В-25-26). Приурочені поклади до 

пластових, тектонічно, літологічно екранованих 

і комбінованих (тектонічно і літологічно екра-

нованих) пасток. Колекторами служать піскови-

ки та, в меншій мірі, вапняки з рідкими проша-

рками алевролітів та аргілітів. 

На Державному балансі, станом 01.01.2013 

р., на Котелевському родовищі у візейських ві-

дкладах числиться 7735 млн м
3
 газу за категорі-

єю С1 (поклади горизонту В-25-26, пластів В-

16б2, В-16а
3
) та 1892 млн м

3
 за категорією С2 

коди класів 122+222+332 (інші поклади візей-

ських відкладів), з них 1306 млн м
3
 газу з неви-

значеним промисловим значенням. Основна 

частка останніх запасів газу припадає на візей-

ські поклади горизонтів В-14, В-15, В-16. Гори-

зонти В-14 та В-15 вміщують 512 та 312 млн м
3
 

газу, відповідно, (табл. 1). 

Таблиця 1 

Стан запасів верхньовізейських покладів Котелевського ГКР 

Продуктивний 

горизонт 

Початкові запа-

си «сухого» 

газу, затв. ДКЗ, 

млн м
3
 

Початкові балан-

сові запаси «су-

хого» газу на 

01.01.2013р., 

млн м
3
 

Поточні балансові запаси 

газу, станом на 01.01.1013р., 

млн м
3
 

Видобуток, 

млн м
3
 

кат. С1
 

кат. С2
 

В-14а,б    512 (332) н/р 

В-15а,б    312 (332) н/р 

В-16а,б 6973 (С1) 6973 (С1) 3928 586 (122+222) 

408(332) 

3045 

В-20-21 123 (С1) 123 (С1) 48 74 (332) 75 

 

Загальний фонд свердловин на візейські 

відклади на початок 2013 р. складає лише 10 

одиниць. Технічний стан більшості свердловин 

незадовільний. Поклад гор. В-16 розробляється 

св. 25, 104, 44, 112, які видобули ~3 млрд м
3
 га-

зу (близько 40% початкових запасів). Згідно 

«Проекту розробки візейських покладів….» на 

гор. В-16б заплановано буріння свердловин 

№№ 110, 111. Об’єми залишкових запасів та 

фонд свердловин дозволяє рекомендувати бу-

ріння ще двох свердловин на візейські відклади. 

У візейських горизонтах встановлено по 

декілька (до чотирьох) покладів, які вміщують 

зовсім незначні запаси газу з невизначеним 

промисловим значенням (до 40 млн м
3
). Для 

закладання рекомендуємих оціночно-

експлуатаційних свердловин вибирались най-

більш оптимальні варіанти, які, при накладенні 

контурів охоплювали поклади з найбільшими 

запасами газу, як промисловими, так і з неви-

значеними промисловими значеннями. Врахо-

вувались також результати сейсморозвідуваль-

них робіт 3D, проведених на Котелевській пло-

щі в 2011 р. ТОВ «Юсейс», з метою визначення 

колекторських властивостей порід. 

В результаті пропонується закласти на гор. 

В-16б
2
 свердловину 191 на відстані 250 м на 

південь від св. 114 та свердловину 190 – на від-

стані 630 м на пн.-захід від св. 112, проектні 

глибини свердловин становлять 5500 м (див. 

рисунок). 

Свердловина 190 на гор. В-16б
2
 розкриє 

поклад із залишковими промисловими видобу-

вними запасами 720 млн м
3
. Вище по розрізу 

свердловина розкриє поклади у гор. В-16а
2
, В-

15а, В-14а із сумарними запасами газу з неви-

значеним промисловим значенням (кат. С2 коду 

332) ~300 млн м
3
. Згідно аналізу карт пористос-

ті Кп в горизонті В-16 в районі закладання про-

понуємої свердловини становить 9-10%, тобто, 

це ділянка з найкращими колекторськими влас-

тивостями. 

Свердловина 191 на гор. В-16б
2
 та В-16а

3
 

розкриє поклади із промисловими залишковими 

видобувними запасами 3073 та 454 млн м
3
, від-

повідно. Вище по розрізу свердловина розкриє 

поклади в гор. В-15 та гор. В-14а із сумарними 
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запасами газу з невизначеним промисловим 

значенням (кат. С2 коду 332) понад 540 млн м
2
 

та ресурсами 51 млн м
3
. На горизонті В-16 све-

рдловина закладається в місці розвитку колек-

торів з Кп – 10% (в даній ділянці пісковики ма-

ють найкращі колекторські властивості). 

В результаті на верхньовізейські поклади 

гор. В-16б з промисловими запасами газу реко-

мендується буріння двох оціночно-

експлуатаційних свердловин з можливістю до-

розвідки вищезалягаючих верхньовізейських 

покладів із запасами газу з невизначеним про-

мисловим значенням. 

Таким чином, розширення площ промис-

лової газоносності за рахунок переведення за-

пасів газу з невизначеним промисловим зна-

ченням в промислову категорію та оцінка влас-

тивостей порід-колекторів мають вирішальне 

значення при дорозвідці верхньовізейських по-

кладів Котелевського родовища, що дозволило 

виділити перспективні ділянки для оціночно-

експлуатаційного буріння. 
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Привлечены материалы исследований, выполненные на территории завода в период 1929 - 2003 гг. Статистический 

анализ инженерно-геологических данных выполнен для оценки закономерностей их изменчивости во времени. Уплотнение, 

изменение плотности частиц, природной влажности аллювиальных отложений сопровождаются изменением дисперснос-

ти в тесной зависимости от особенностей геологического строения. Участки аномальные мощности песков являются 

участками ускоренной фильтрации. 

Ключевые слова: временной ряд, статистический анализ, свойства грунтов.  

При виконанні роботи використані матеріали досліджень, що виконані на території заводу в 1929 -2003 рр. Ста-

тистичний аналіз надав змогу визначити закономірності мінливості в часі. Ущільнення, зміна щільності, природній волого-

сті алювіальних відкладів є наслідком змін кількості пилуватих частинок. Аномальні ділянки потужності пісків є ділянками 

прискореної фільтрації. 

Ключові слова: часовий ряд, статистичний аналіз, властивості ґрунтів. 

 

Постановка проблемы. «Наблюдение и 

эксперимент являются двумя основными фор-

мами эмпирического познания»[1, с. 62]. Теоре-

тические модели, созданные на основе обобще-

ния результатов лабораторных экспериментов, 

должны быть апробированы в натурных усло-

виях. Для подтверждения представлений о на-

дежности аллювиальных отложений, как среды 

для размещения инженерных сооружений, нео-

бходимо выполнить анализ изменений свойств 

во времени при техногенезе. Представитель-

ность - обязательное условие изучения данных, 

образующих временной ряд. Анализ рядов ин-

женерно-геологических данных выполняется 

редко, поэтому изучение закономерностей из-

менения свойств грунтов при техногенных воз-

действиях - актуальная научная задача. 

Анализ публикаций. Немногочисленные 

лабораторные эксперименты [2-4], методичес-

кие разработки[5] посвящены вопросам анализа 

изменений состояния, структуры и свойств гор-

ных пород и их изменчивость при техногене-

зе[6,7].  

Цель статьи. Длительное функционирова-

ние природно-техногенной системы (ПТС), вы-

сокая интенсивность воздействий на геологиче-

скую среду, могут быть факторами значитель-

ного изменения свойств и состояния грунтов в 

зоне влияния ПТС. Целью исследования являе-

тся изучения особенностей изменения свойств 

субаэральных и аллювиальных отложений низ-

ких террас р. Днепр за длительный период 

(1929-2003 гг.), в зоне влияния крупного про-

мышленного предприятия. Методы исследова-
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ния - статистический анализ данных, включа-

ющий описательный статистический анализ, 

ранговую корреляция и множественный линей-

ный регрессионный анализ.  

Изложение основного материала. Терри-

тория Приднепровского промышленного регио-

на приурочена к древнейшим геологическим 

образованиям. В зонах сочленения блоково-

купольных структур с Сурским массивом гра-

нитоидных пород расположен г. Днепропет-

ровск[8]. На изучаемой территории завода кри-

сталлические породы представлены плагиоми-

гматитами и плагиогранитами днепропетровс-

кого комплекса. Сложно построенная кора вы-

ветривания, состоящая из зон разной дисперс-

ности, перекрыта отложениями палеогена, нео-

гена и плейстоцена, искусственными техноген-

ными грунтами. В рельефе выражено присутст-

вие трех надпойменных террас р. Днепр. Рель-

еф осложнен частично засыпанной балкой Кру-

тая (1948 г.). Тальвег балки приурочен к участ-

кам резкой изменчивости гипсометрии кровли 

скальных грунтов.  

Четвертичный аллювиальный, неогеновый 

и трещинный горизонты образуют единый во-

доносный комплекс. Воды неогенового горизо-

нта, как и трещинные воды, характеризуются 

слабым напором. Питание водоносных горизо-

нтов - инфильтрационное. Разгрузка осуществ-

ляется в р. Днепр. Значительное влияние на ре-

жим подземных вод оказало строительство 

ДнепроГЭС (1932-1933 гг.), произошло повы-

шение уровня на 0,5-1,5 м. Разрушение плоти-

ны привело к частичному восстановлению 

условий, снижению уровня воды в пределах I и, 

частично, II террас (1941 г.). В 1987 году отмет-

ки глубины залегания уровня на территории 

изменялись от 0 до 3 м. Если в 1987 году водо-

потребление составляло 184 тыс. м 
3
/год, то в 

2000 году - 122,3 млн. м 
3
/год, при тех же прои-

зводственных мощностях, что указывает на 

увеличение интенсивности гидродинамических 

техногенных воздействий. Факторами измене-

ния свойств грунтов были также гидростатиче-

ское [9], гидрохимическое[10], и температурное 

воздействия. В материалах инженерно-

геологических исследований (1933 г.) приведе-

ны данные о аномалиях, вызванных сбросом и 

утечками технических вод: температура подзе-

мных вод на глубинах 0,4-1,3 м изменялась от 

20 до 32ºС.  

Были изучены свойства элювиальных, мор-

ских неогеновых, аллювиальных и субаэраль-

ных лессовых плейстоценовых отложений. Ре-

зультаты определения свойств, датируемых 

1928-1948 гг., образуют базу данных их 312 за-

писей (строк), 36 полей (переменных). К уни-

кальным, на момент их выполнения, можно от-

нести опыты по определению плотности круп-

нообломочных грунтов, деформационных 

свойств в шурфах, статическое зондирование 

(проф. Гембицкий, 1930 г.), определение физи-

ко-механических свойств отвалов (канд. т. н. 

Кныш К. А., 1947 г.). Составлена база данных 

из 517 записей о результатах определений ин-

женерно-геологических свойств, выполненных 

в 1964-2002 гг. Данные о свойствах аллювиаль-

ных отложений первой и второй надпойменных 

террас были объединены в одну совокупность, 

субаэральные лессовидные отложения третьей 

надпойменной террасы изучены без подразде-

ления на отдельные стратиграфо-генетические 

горизонты.  

Анализ закономерностей пространственно-

го размещения показателей свойств (1928-1933 

гг.) показал, что существенными были различия 

в гранулометрическом составе песков на участ-

ках аномальной мощности. Среднее содержа-

ние песчаных частиц (2-0,05 мм) было больше 

на 24%, а пылеватых (0,05-0,005 мм) - меньше в 

два раза. В зоне влияния крупного промышлен-

ного предприятия, кислотность грунтовых вод 

является фактором пептизации. Наличие лока-

льных неоднородностей фракционного состава, 

на участках аномальной мощности, может быть 

следствием промывного режима в зонах уско-

ренной фильтрации низких аллювиальных тер-

рас р. Днепр. Участки аномальной мощности, в 

данном случае, являются зонами локальной не-

однородности[11], так как более крупный фра-

кционный состав аллювиальных отложений, 

при прочих равных условиях, обеспечивает бо-

льшую проницаемость, и, следовательно, бо-

льшую устойчивость к пептизации при техно-

генном воздействии.  

По результатам статистического анализа 

результатов определения инженерно-

геологических свойств грунтов в 1928-1947 гг., 

субаэральные лессовидные отложения третьей 

надпойменной террасы р. Днепр характеризо-

вались однородностью и симметричностью. 

Коэффициенты вариации плотности грунта  и 

частиц , г/см
3
, природной влажности , д. 

ед., не превышали предельно допустимых. По-

казатели “плотность грунта” и “процентное со-

держание отдельных фракций” имели смысл 

пространственных переменных, так как коэф-

фициент парной ранговой корреляции указан-

ных переменных с глубиной отбора z, м, доста-

точно высок: изменяется от - 0,44 до 0,4. Пар-

ная корреляция плотности грунта и плотности 

частиц грунта, плотности грунта и природной 

влажности не подтверждена, что указывает на 
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измененное состояние лессовидных грунтов, по 

сравнению с природными условиями. Эксцесс и 

асимметрия распределения плотности частиц 

аллювиальных отложений экстремальны, зна-

чения равны 12 и 3 соответственно, что значи-

тельно выше, чем у отложений субаэрального 

генезиса. Пески полтавской серии, как и аллю-

виальные отложения, характеризовались сим-

метричностью распределения показателей фи-

зических свойств (плотности грунта и частиц, 

природной влажности), содержания отдельных 

фракций. Вариативность песчаных фракций в 

целом выше, чем крупнообломочной и глинис-

той. Тесная корреляция с глубиной отбора была 

установлена в распределении показателей пло-

тности и пористости грунта, закономерной из-

менчивости в плановых координатах не было 

выявлено. Элювиальные отложения отличаются 

коррелируемостью значений плотности и влаж-

ности, асимметричностью распределений, от-

сутствием закономерной изменчивости в пла-

новых координатах от аллювиальных и субаэ-

ральных комплексов.  

Сравнение средних двух выборочных со-

вокупностей (показатели свойств, аллювиаль-

ные отложения, 1928 - 1947 гг. и 1973 - 2003 гг.) 

показывает, что изменения физических свойств 

и дисперсности значительны (рис. 1 а, б). Уме-

ньшение средних значений влажности, увели-

чение плотности сопровождается большей од-

нородностью значений плотности частиц грун-

та. Изменения физических свойств можно объ-

яснить тенденцией к увеличению однородности 

фракционного состава аллювиальных отложе-

ний. Увеличение содержания тонкопесчаной и 

пылеватой фракций происходит на фоне уме-

ньшения содержания крупнопесчаной и глини-

стой фракций.  

Абсолютные значения коэффициентов 

ранговой корреляции показателей свойств и 

времени их определения, изменяются от -0,3 до 

0,54 (рис. 2), что указывает на умеренные и 

устойчивые корреляционные связи между пе-

ременными.  

 

 

Рис. 1. Средние значения показателей свойств аллювиальных отложений ,   

(по данным 1928-1947 и 1973-2003 гг.) 
 

Примечания: W – природная влажность, д. ед.; PLS – плотность частиц, г/см
3
 ; PL - плотность 

грунта, г/см
3
 . R0,5 – процентное содержание фракции крупнопесчаной фракция; R0,005 – то же, мел-

копылеватая фракция; RL0,005 – процентное содержание частиц размером менее 0,005 мм. 

 

 

Рис. 2. Коэффициенты ранговой корреляции свойств с годом определения (1973-2003 гг.) 
 

Примечания: 1.См. прим. рис. 1. 2. WP – влажность на границе раскатывания, д. ед.; R0,1- содер-

жание частиц размером 0,1-0,25 мм;  ALFA – угол откоса в воздушно-сухом состоянии, град.; ALFAS 

– угол откоса в состоянии полного водонасыщения, град. 
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Рост содержания тонкопесчаных фракций 

происходит из-за распада крупных частиц и 

выноса тонких фракций. Несмотря на измене-

ние влажности на границе раскатывания и, соо-

тветственно, пластичности (1973 – 2003 гг.), 

показатели угла откоса (следовательно, внут-

реннего трения) принимают более высокие зна-

чения. Установлено повышение несущей спо-

собности аллювиальных отложений. 

Выводы: 

 В зоне длительного влияния промыш-

ленного предприятия, в границах низких террас 

р. Днепр, разрушение крупнопесчаных микроа-

грегатов сопровождается аккумуляцией мелко-

песчаной фракции. 

 Увеличение прочности аллювиальных 

отложений первой и второй террасы сопровож-

дается увеличением однородности грануломет-

рического состава, за пределами зон локальной 

неоднородности. 

 Аномальные участки мощности песков 

являются участками ускоренной фильтрации, в 

границах которых дисперсность среды изменя-

ется в меньшей степени. 
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У статті проаналізовані умови формування підземних вод масиву Агармиш, та доцільність їх використання в регіоні. 

Визначені загальні експлуатаційні ресурси підземних вод масиву. Виділено три ділянки найбільш раціональні для розміщення 

водозаборів. 
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ния подземных вод массива Агармыш, и рациональность их использования в регионе. Определены общие эксплуатационные 

ресурсы подземных вод массива. Выделено три участка наиболее рациональные для размещения водозаборов. 

Ключевые слова: источники питьевых вод, эксплуатационные ресурсы подземных вод, массив Агармыш. 

 

На сьогоднішній день для передгір'я Схід-

ного Криму гостро стоїть проблема дефіциту 

питних вод. Особливо в літні періоди, коли ос-

новні обсяги води з Північно-Кримського кана-

лу і Старокримського водосховища, двох най-

більш великих джерел питних вод в регіоні, ви-

трачаються на забезпечення рекреаційної при-

морської зони, таких населених пунктів як Фе-

одосія, Приморський, Коктебель та інших. А 

також велика кількість вод витрачається в літ-

ній період на зрошення. Централізоване водо-

постачання в степовій частині Феодосійського 

та Кіровського районів в літній період здійсню-

ється по 10-12 годин на добу. 

Крім цього виникає питання про раціона-

льність використання основного джерела пит-

них вод в регіоні – Північно-Кримського кана-

лу, через його недосконалий технічний стан та 

погіршення санітарного і хімічного стану води. 

Виходячи з цих проблем, виникає необхід-

ність пошуку інших можливих джерел якісних 

питних вод для водопостачання як степових, 

так і курортних населених пунктів регіону. 

Найбільш раціональним вирішенням дано-

го питання є використання підземних вод маси-

ву Агармиш і прилеглих районів. Води цього 

масиву вже використовувалися для водопоста-

чання міста Старий Крим у середньовічне час, 

про що свідчать залишки глиняних водопрово-

дів, яким до сьогоднішнього дня користуються 

місцеві жителі [4]. Також з кінця дев'ятнадцято-

го століття до прокладки Північно-Кримського 

каналу, для водопостачання Феодосії з Су-

Башських джерел використовувалася частина 

ресурсів підземних вод масиву Агармиш. Після 

того як було завершено будівництво Північно-

Кримського каналу використання Су-Башських 

джерел було локалізовано. 

Масив Агармиш є найважливішим і майже 

єдиним великим джерелом формування підзем-

них вод в регіоні. Він утворює антиклінальне 

підняття неправильної чотирикутної форми. З 

півдня відділяється від Головної гряди Кримсь-

ких гір Старокримським синклінальним проги-

ном, в якому розташована долина річки Чурук-

Су. Безпосередньо із заходу до нього примикає 

Внутрішня гряда, відділяючись долинами річок 

Сухий Індол і Сала. Північні і східні схили ви-

ходять безпосередньо на Степовий Крим. Ма-

сив Агармиш являє собою витягнуте у широт-

ному напрямку гірське підняття, сильно розч-

леноване тектонічними процесами і ерозійною 

діяльністю на ряд окремих гір. Висоти колива-

ються від 300 м до 722,5 м (гора Великий Ага-

рмиш). Поверхня Великого Агармиш носить 

яйлоподібний характер. У рельєфному плані 

весь масив в цілому і окремі його гори предста-

влені куестами з крутими південно-східними і 

пологими північними і північно-східними схи-

лами. Пояснюється це тим, що в структурному 

плані масив Агармиш являє собою брахиантик-

лінальну складку з пологим північно-східним 

крилом [6,7]. Така структура визначає основний 

напрямок стоку підземних вод на північний 

схід. 

У літологічний плані масив Агармиш пред-

ставлений верхньоюрськими тріщинуватими 

закарстованими вапняками, подекуди з прошар-

ками пісковиків[6]. Вапняки брекчирувані, ма-

рмурозовані. Південно-східні схили гори Вели-

кий Агармиш, складні брекчируваними вапня-

ками з включеннями великої кількості гальок 

кварцових пісковиків і кварцу. З півдня і заходу 

вапняки йдуть під товщу нижньокрейдяних 

глинистих відкладень. Північніше і на північ-

ний схід масиву вапняки перекриваються пліо-

ценовими і четвертинними відкладеннями ко-

лювіального шлейфу масиву Агармиш [5]. Він 

тягнеться від підніжжя масиву на північний 

схід до узбережжя Сиваша. На самому масиві 

простежуються малопотужні пралювіальні і 

алювіальні четвертинні відкладення. Потуж-

ність верхньоюрських вапняків достеменно не-

відома, але за деякими оцінками становить бі-
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льше 700 метрів. Підстилаються вапняки водо-

непроникними породами – середньоюрськими 

глинистими сланцями, а можливо і породами 

Таврійської серії [1]. Таке залягання, а також 

гарна закарстованість вапняків, відносна ізо-

льованість масиву, разом з кліматичними чин-

никами створює сприятливі умови для накопи-

чення величезних багатовікових запасів підзем-

них вод. Ці запаси формуються переважно за 

рахунок інфільтрації атмосферних опадів і час-

тково за рахунок поглинання вод річки Сухий 

Індол в період її пересихання. 

В гідрогеологічному відношенні масив 

Агармиш представляє собою ізольований гідро-

геологічний адмасив. В межах масиву виділя-

ють три водоносні горизонти [3]. Четвертинний 

водоносний горизонт поширений в долині річки 

Сухий Індол в алювіальних відкладах та в ме-

жах Сичової балки та Вовчого яру, де в пралю-

віально-делювіальних відкладах спостеріга-

ються тимчасові сезонні водопроявлення. Гори-

зонт ґрунтовий. Потужність складає не більше 

5-10 метрів. Експлуатаційного значення не має. 

Другий водоносний горизонт приурочений до 

пліоценових відкладів колювіального шлейфу, 

що контактують з вапняками в північній та схі-

дній частині масиву. Він утворюється за раху-

нок просочування в породи верхнього пліоцену 

інфільтрогенних вод  масиву Агармиш. Потуж-

ність горизонту становить 20-25 метрів. Гори-

зонт ґрунтовий. Використовується для місцевих 

потреб. Водами цього горизонту забезпечують-

ся населені пункти, розташовані в ближніх око-

лицях масиву. Третій водоносний горизонт най-

більш значний, поширений в межах масиву, та 

значно за його межами в верхньоюрських вап-

няках та конгломератах. Він є тріщинно-

карстовим. В деяких місцях закарстованість 

складає 30 метрів на 100 метрів свердловини. 

Горизонт підстилається середньоюрським водо-

тривом. Потужність складає понад 700 метрів. 

Горизонт напірний. Використовується для міс-

цевих потреб недалеких від масиву селищ.  

На підставі даних про кліматичні умови та 

гідрологічної характеристики масиву Агармиш 

скористаємося методом середньобагаторічного 

загального водного балансу для визначення 

природних ресурсів підземних вод. Безпосере-

дньо область живлення, площа виходу вапняків 

на поверхню складає близько 36 км
2
. Кількість 

опадів на масиві Агармиш в різні роки колива-

ється від 450 до 650 мм/рік. Приймаємо середнє 

значення 550 мм/рік. Випаровування для перед-

гірних областей Криму складає 375 мм/рік. 

Враховуючи невелику залісеність та хорошу 

поверхневу закарстованість вапняків для маси-

ву Агармиш значення випаровування прийма-

ється рівним 250 мм/рік [8]. 

Масив Агармиш є дуже бідним на поверх-

неві води. По території масиву протікає тільки 

річка Сухий Індол, що бере початок за його ме-

жами. Вона повноводна тільки 4 місяці на рік в 

період сніготанення, а в інший час року річка 

заглиблюється в алювіальні відкладення і жи-

вить підземні води [9], але навіть в період сні-

готанення витрата річки невелика. На території 

масиву виявлено тільки два постійних карсто-

вих джерела типу воклюзів. Один з них, напір-

ний джерело «Сичова Балка» – дає початок 

притоку Сухого індол, другий – Малий Чокрак 

розташований на південному схилі гори Вели-

кий Агармиш. Всі інші водопроявлення незнач-

ні і носять сезонний характер. На північних і 

північно-східних схилах водопроявлення відсу-

тні взагалі. Виходячи з цього, доцільно не вра-

ховувати річковий стік при підрахунках приро-

дних ресурсів підземних вод. 

Величина інфільтраційного живлення в та-

кому випадку складе 300 мм/рік, а знаючи пло-

щу живлення, отримаємо значення природних 

ресурсів Qе = 10,8 ∙ 10
6
 м

3
/рік, що складе 29600 

м
3
/добу. 

Цих ресурсів буде недостатньо для повно-

цінного водозабезпечення міста Феодосія. Од-

нак доцільно їх використовувати в літній період 

як додаткове джерело водопостачання для міста 

Феодосія та основне для водопостачання селищ 

Кіровського району. 

Враховуючи вище згадане, можна зробити 

висновок про необхідність і доцільність вико-

ристання експлуатаційних ресурсів підземних 

вод масиву Агармиш, і розміщенні водозаборів 

для їх видобутку. Ще однією характеристикою 

цих ресурсів є їх швидка і постійна відновлю-

ваність, а також задовільний екологічний стан 

внаслідок відсутності значного техногенного 

впливу в регіоні. 

Розміщення водозаборів в межах масиву 

недоцільно внаслідок важкодоступності тери-

торії, нерівномірного та непостійного обвод-

нення вапняків і високої складності буріння. 

Доцільно виділити три основні ділянки розмі-

щення водозаборів для експлуатації підземних 

вод масиву Агармиш. 

Першу ділянку раціонально буде розмісти-

ти на заході і північному заході від масиву, де 

вапняки перекриваються нижньокрейдяними 

глинами, які перешкоджають проникненню 

зрошувальних вод. Внаслідок чого води не за-

знають забруднення. Горизонт напірний. За да-

ними розвідувального буріння на ділянці при 

проходженні глинистої товщі спостерігалося 

фонтанування свердловин зі значними дебітом 
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[3]. Глибини буріння на ділянці незначні, до 100 

м, видобуток води проводитися безпосередньо з 

верхньоюрських вапняків. П’езометричні рівні 

встановлюються на великих висотах, що дозво-

лить пускати воду самопливом до місць водос-

поживання. Раціонально буде використовувати 

ці води і як додаткове джерело питних вод для 

міста Феодосія, так і для водозабезпечення 

прилеглих населених пунктів. Ділянка вимагає 

більш детального вивчення, оскільки раніше не 

використовувалась, але виходячи з гідрогеоло-

гічних умов, вона становить величезний інтерес 

для введення в експлуатацію водозаборів, і є 

найбільш перспективною. 

Другу ділянку раціонально буде розмістити 

на півночі і північному сході від масиву Агар-

миш. На сьогоднішній день на цій ділянці про-

водиться видобуток підземних вод (джерела Су-

Баш, мінеральна вода Айвазовська), однак його 

необхідно розширювати. Видобуток води буде 

проводитися з палеогенових вапняків, які також 

живляться водами масиву Агармиш, шляхом 

перетікання з низлежащих верхньоюрських ва-

пняків, і перекриті глинами Майкопської серії 

[2]. Горизонт напірний. Цей водоносний гори-

зонт також не піддається забрудненню. Най-

більш вигідно використовувати ресурси ділянки 

як додаткове джерело питних вод для міста Фе-

одосія. Цей водоносний горизонт має великі 

ресурси, одні тільки Су-Башські джерела здатні 

давати близько 4300 м
3
/добу. 

Для обох ділянок характерні води з задові-

льними хімічними і бактеріологічними показ-

никами. 

Третю ділянку доцільно розмістити далі на 

північний схід від масиву Агармиш в зоні інте-

нсивного розвитку порід колювіального шлей-

фу: галечників, гравелитів, пісків [5]. Це ґрун-

товий водоносний горизонт. Ці води мають зна-

чно меншу жорсткість, але схильні до забруд-

нення, внаслідок зрошувальних заходів. Жив-

лення відбувається безпосередньо водами маси-

ву Агармиш, а також водами річок, які харчу-

ються напірними водами з палеогенових відк-

ладів. На даний момент ці води використову-

ються для поливу, доцільно також використання 

їх для місцевого водопостачання. 

Ці три ділянки нададуть можливість прак-

тично в повній мірі використовувати експлуа-

таційні ресурси підземних вод масиву Агар-

миш.  

Сьогодні, особливо в літні періоди населені 

пункти східних передгір'їв Криму гостро відчу-

вають нестачу господарсько-питних вод. Необ-

хідний пошук і розвідка альтернативних джерел 

водопостачання в першу чергу питних підзем-

них вод. У зв'язку з цим завданням були частко-

во визначені умови формування підземних вод 

масиву Агармиш і підраховані обсяги експлуа-

таційних ресурсів. Були виділені три ділянки, 

найбільш перспективних у плані якості підзем-

них вод і рентабельності їх видобутку, для роз-

міщення водозаборів. Можна сказати, що пов-

ноцінне і раціональне використання підземних 

вод масиву Агармиш надасть можливість част-

кового вирішення проблеми питних вод в регіо-

ні в літній період, і повністю вирішить пробле-

му в осінньо-весняний період. 
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Нафтогазоносність нижньосеребрянсько-коренівського горизонту тріасової системи Шебелинського ГКР має пер-
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ко-кореневского горизонта триасовой системы Шебелинского ГКМ имеет первичный промысловый характер, что является 

принципиальным для поисков новых залежей углеводородов в мезозойском комплексе ДДВ.  
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Шебелинське ГКР знаходиться в південно-

східній частині приосьової зони Дніпровсько-

Донецької западини в Машівсько-Шебелинсь-

кому газоносному районі. Структура є брахіан-

тикліналлю розмірами 30 х 11 км і амплітудою 

800 м на мезозойському рівні, розбитою чис-

ленними порушеннями палеозойського, мезо-

зойського, палеогенового і неогенового віку [1], 

при чому склепіння складки ускладнене негли-

боким грабеном (рисунок 1). Промислова газо-

носність виявлена в горизонтах тріасової (коре-

нівська підсвіта дронівської світи та нижня час-

тина серебрянської світи), пермської (слов’ян-

ська, микитівська світи, мелихівська товща кар-

тамиської світи) та кам’яновугільної (картами-

ська та араукаритова світи) систем. Нижньопе-

рмські та верхньокам’яновугільні скупчення 

містять основні за обсягом запаси газу родови-

ща і, скоріше за все, формують єдину гідроди-

намічну або, за загальновживаною термінологі-

єю, «масивно-пластову» систему.  

В мезозойських відкладах встановлена га-

зоносність коренівської підсвіти дронівської 

світи та низів серебрянської світи середнього 

тріасу. Утворення дронівської світи залягають 

на розмитій поверхні верхньоангідритового го-

ризонту нижньої пермі з кутовою та стратигра-

фічною незгідністю. З кутовою незгідністю ко-

ренівська підсвіта перекриває шебелинську. 

Коренівська підсвита являє собою пачку 

пісків і пісковиків, в підошві якої виділяється 

шар гравелітів, серед яких розвинуті конгломе-

рати і галечники кварцового і кремньового 

складу. Верхня межа її нечітка, що зумовлено 

поступовим переходом до піщано-карбонатного 

горизонту серебрянської світи середнього тріа-

су. Товщина коренівської підсвіти на Шебелин-

ській структурі варіює від 25 до 108 м, просте-

жується закономірність збільшення її від скле-

піння до крил складки. Піски і пісковики сірі і 

зелено-сірі, пухкі, слабкосортовані, вапнякови-

сті, зрідка до переходу в піщані вапняки, пере-

важно олігоміктового складу, збагачені піритом, 

пористістю від менше 16 % до 29 % при серед-

ньому значенні 18 %, і проникністю до 300 мД і 

більше. Тип косої верствуватості і відсутність 

органічних решток дають можливість передба-

чати лімничний, алювіальний і пролювіальний 

генезис порід. В розрізі також зустрічаються 

проверстки слабкозцементованих вапняковис-

тих алевролітів та зросткоподібних вапняків.  

Серебрянська світа представлена строка-

тими глинами, зелено-сірими алевролітами і 

аркозовими пісковиками. Для всіх порід харак-

терною є висока карбонатність, частка глин в 

розрізі зростає знизу догори, де вони почина-

ють відігравати роль надійного флюїдоупора. 

Глини червоно-бурі, коричневі, зелені, зелено- і 

блакитно-сірі, алевритистих, вапняковистих, 

слюдистих, пластичних і жирних різновидів. 

Вперше промислова газоносність тріасових 

відкладів була встановлена при бурінні сверд-

ловини 27, розташованої в склепінні Шебелин-

ської структури (рис. 1), коли при розкритті ни-

зів серебрянської - верхів коренівської світи 

стався газо-водяний викид. Відкрите фонтану-

вання тривало з січня до березня 1954 року, пі-

сля ліквідації аварії продуктивний горизонт був 

випробуваний в інтервалі глибин 768-766 м з 

отриманням припливу метанового газу дебітом 

63,8 м
3
/добу на штуцері 7,8 мм (абсолютно ві-

льний склав би 1100 м
3
/добу). В свердловині 78 

при випробуванні тріасу в інтервалі 682-679,7 м 

отриманий газовий припливу абсолютно віль-

ним дебітом 358 тис. м
3
/добу, а в інтервалі 676-

674,5 та 673-668 м - дебітом 1438 тис. м
3
/добу. 

В свердловині 83 випробування інтервалів  
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Рис. 1. Фрагмент структурної схеми покрівлі тріасового продуктивного горизонту (Тп) Шебелинського родовища. 
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Рис. 2. Кореляційний профіль тріасової продуктивної товщі Шебелинського родовища (за Б.П. Стерліним, 1962 р.). 
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глибин 763,5-758,5 та 763,5-749 отримано при-

плив газу абсолютно вільним дебітом 30,7 та 

260 тис. м
3
/добу відповідно. Позитивну проми-

слово-геофізичну характеристику пісковики 

піщаного і піщано-карбонатного тріасу мають в 

свердловинах №№ 1, 2, 4, 9, 21, 27. Про наяв-

ність газу в товщі можна судити також по газо-

проявам під час буріння свердловин № 7 на 

глибині 880-881 м, № 8 з глибини 779 м, № 19 з 

глибини 1107 м. З цих відкладів в свердловині 

39 на східній перикліналі складки в інтервалі 

1050-1032 м був отриманий приплив пластової 

води дебітом 40 м
3
/добу при статичному рівні 

123 м та в інтервалі 1014-1001 м - дебітом 60 

м
3
/добу при статичному рівні 118 м. Пластова 

вода випробуванням піщано-карбонатного тріа-

су була отримана також в свердловинах 41, 63, 

77, 80, 86, 116.  

Гідрогеологічний комплекс тріасу містить 

хлоридні кальцієві розсоли мінералізацією 70-

80 г/л і густиною 1,06 г/см
3
, в яких в помітній 

кількості присутні бром (50-80 мг/л), йод (1-7 

мг/л), бор (1-8 мг/л). 

Авторами другого в історії родовища під-

рахунку запасів об’ємним методом [2] в приск-

лепінній частині Шебелинського підняття виді-

лялось єдине поле газоносності тріасового пок-

ладу площею 6,52 км
2
 з газо-водяним контактом 

на абсолютній відмітці - 576 м (глибина 773 м) 

по електрокаротажу і результатам випробуван-

ня свердловини 27, тип покладу був визначений 

водоплавним. Запаси газу були оцінені в 910 

млн м
3
 при середній ефективній товщині 10,2 м 

і пористості 14 %. По мірі розбурювання родо-

вища стало очевидним, що продуктивність трі-

асу розосереджена по окремих тектонічних 

блоках (рис. 1). 

В геологічних колах нині панує думка про 

техногенне, вторинне походження всіх метано-

вих скупчень, що з початку освоєння Шебелин-

ського родовища спостерігались в розрізі, заля-

гаючому над регіональними нижньопермськи-

ми галолітами, значною мірою спричинене пе-

ретіканнями природного газу з масивно-

пластового покладу по стволах аварійних свер-

дловин. Щодо загазованості утворень юри, 

крейди і кайнозою (з виходом газових грифонів 

на денну поверхню), то з такою думкою слід 

погодитись, оскільки вони мають вигляд незрі-

вноважених ореолів з тисками, набагато ниж-

чими умовно гідростатичного. Стосовно газо-

вого покладу піщаної та піщано-карбонатної 

товщ тріасової системи, то скоріше за все він 

має первинний, автохтонний характер, чому 

можна навести два докази.  

По-перше, в 1949 році при бурінні першої 

глибокої свердловини № 1 -пошукової, в сереб-

рянській (піщано-карбонатній) і коренівській 

(піщаній) товщах тріасу з глибини 731 м (рис.2) 

почались газопрояви, що і стало першими озна-

ками продуктивності Шебелинського родови-

ща.  

По друге, пластовий тиск, заміряний в трі-

асовому покладі в свердловині 27 на глибині 

767 м, мав значення 68,5 ата, але дійсна почат-

кова його величина в покладі лишилась неви-

значеною через дуже значній обсяг втраченого 

при тривалому аварійному фонтануванні газу і 

напевно була значно вищою. Вважаємо, що во-

на відповідала регіональному гідростатичному 

тиску, характерному для газового скупчення, 

повністю сформованого в геологічному часі.  

Спроби розробки тріасового покладу роз-

починались в шістдесяті роки в двох свердло-

винах з невиразними результатами. Оскільки 

тріасова товща вже тривалий час використову-

ється для поховання попутних вод, визначення 

точних меж сучасних полів промислової проду-

ктивності її покладів виглядає дуже складною 

задачею. Потрібний детальний аналіз структур-

но-тектонічних і літологічних умов залягання 

цієї товщі, з наступним простеженням шляхів 

переформування і розубожіння скупчень вугле-

воднів, що в умовах величезного обсягу нако-

пиченої інформації (більше шестисот пробуре-

них на родовищі свердловин) вимагає окремого 

повноцінного дослідження. По меншій мірі 

можна констатувати, що наявність значного пе-

рвинного газового, а можливо - і нафтогазового 

скупчення чи скупчень на Шебелинському ро-

довищі над регіональною флюїдоупорною тов-

щею нижньої пермі відкриває нову сторінку в 

прогнозуванні мезозойських покладів в ДДЗ. За 

хімічним складом природний газ тріасу дуже 

близький до газів основного покладу Шебелин-

ського родовища, тобто генетичну спорідне-

ність їх вважаємо встановленою. Виникнення 

надсольових покладів по всій вірогідності 

пов’язане з альпійським орогенезом, вертика-

льна міграція газу відбувалась по площинах 

тектонічних порушень під час активних посу-

вань вздовж останніх, що припускалось ще пе-

ршими дослідниками родовища [1]. Спираю-

чись на вищенаведене, можна передбачати ная-

вність мезозойських вуглеводневих скупчень на 

антиклінальних структурах, в розрізі яких роз-

винена хемогенна покришка навіть вищої якос-

ті, при умові наявності там диз’юнктивів, акти-

вне життя яких тривало в післягерцинський час. 

Це в першу чергу стосується родовищ, де пок-

лади нафти і газу нині відкриті в палеозойських 

товщах. Наявність пропущених як промислово-

геофізичними дослідженнями, так і випробу-
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ванням продуктивних горизонтів навіть на ста-

рих родовищах є дуже і дуже ймовірною. 

Щодо нафтоносності Шебелинського родо-

вища слід сказати наступне. В свердловині № 

54, яка з 1963 року розробляє палеозойський 

масивно-пластовий поклад, з 2008 року по між-

колонному простору спостерігається надхо-

дження нафти, джерелом якої по всій ймовірно-

сті є пісковики дронівської світи; породи коре-

нівської і шебелинської підсвіт охарактеризова-

ні підвищеними показами вуглеводовмісту за 

газокаротажними дослідженнями, причому в 

буровому розчині була зафіксована присутність 

важких вуглеводнів. Якщо взяти до уваги наф-

топрояви в гідрогеологічних свердловинах ро-

довища, поряд з газовими покладами є підстави 

очікувати поклади нафти чи нафтові облямівки 

в верхній частині продуктивного розрізу Шебе-

линського ГКР. Можна додати, що в різномані-

тних породах хемогенної товщі і картамиської 

світи давно встановлені випадки виповнення 

тріщин чорним і бурим твердим бітумом. В ан-

гідритах і вапняках по стінках пор, каверн і мі-

кротріщин спостерігаються примазки жовтого 

нафтового бітуму [3]. Деякі ознаки нафтонос-

ності є також і в породах, що підстеляють про-

мислово-продуктивний поверх родовища. В 

порово-тріщинних колекторах середнього і ни-

жнього карбону під час буріння пошукових све-

рдловин №№ 600 та 700 спостерігались чис-

ленні інтенсивні газопрояви; за даними хіміч-

ного аналізу гази за вмістом важких компонен-

тів близькі до нафтових. В пошуковій свердло-

вині № 200 при випробуванні верхньосерпухов-

ського під’ярусу отримали розгазовану пласто-

ву воду з невеликою кількістю нафти, яка за 

даними фракційного аналізу є аутентичною на-

фтою досліджуваного об’єкту, випробуванням 

московського і башкирського ярусів також 

отримували припливи води з нафтовою плів-

кою. В параметричній свердловині № 800 при 

розкритті бурінням горизонтів Б-10 та С-6-8 

фіксувалось надходження легких парафінистих 

малосірковистих малосмолистих нафт густи-

ною 0,841 - 0,845 г/cм
3
, за розподілом вуглевод-

нів і ізотопному складу вуглецю аналогічних 

нафтам і конденсатам нижньокам’яновугільних 

відкладів ДДЗ і таких, що нічого спільного не 

мають з технічною нафтою, яка застосовувалась 

при бурінні свердловини [4]. При належних те-

хнологіях розкриття відносно глибоко залягаю-

чі відклади Шебелинського родовища також 

можуть стати об’єктом видобутку вуглеводнів. 

Підсумовуючи можна наголосити, що тов-

ща колекторів коренівської та нижньосеребрян-

ської підсвіт тріасової системи на Шебелинсь-

кому родовищі містить первинний газовий пок-

лад промислового характеру, який може висту-

пити цікавою аналогією при подальших пошу-

ках вуглеводнів в мезозойському перспектив-

ному комплексі ДДЗ. Є серйозні підстави про-

гнозувати наявність нафтових облямівок чи са-

мостійних нафтових скупчень в розрізі Шебе-

линського ГКР, який перекриває та підстеляє 

його основний масивно-пластовий поклад. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИЯВЛЕННЯ ПРОПУЩЕНИХ ОБ’ЄКТІВ НА РОДОВИЩАХ  

ВУГЛЕВОДНІВ, ЩО ТРИВАЛИЙ ЧАС ПЕРЕБУВАЮТЬ В РОЗРОБЦІ  

 
Проведення комплексного аналізу геолого-геофізичних, геолого-промислових матеріалів, дослідження керну з врахуван-

ням результатів розробки «старих» родовищ дозволяє виявити раніше пропущені «низькоомні» нафтові та газові пласти із 

запасами, освоєння яких дозволить в суттєво збільшити існуючі рівні видобутку нафти і газу і наростити ресурсну базу 

вуглеводнів. Запропонований методичний підхід до прогнозування і виявлення пропущених низькоомних нафтогазонасичених 

пластів.  

Ключові слова: пласт, горизонт, питомий електричний опір, низькоомний, запаси, дорозвідка, свердловина. 

Г.Я. Стебельська. ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОПУЩЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ДЛИТЕЛЬНОРАЗРАБА-

ТЫВАЕМЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УГЛЕВОДОРОДОВ. Проведение комплексного анализа геолого-физических, геолого-

промысловых материалов, исследования керна с учетом результатов разработки «старых» месторождений позволяет 

выявить ранее пропущенные «низкоомные» пласты, которые на этапе проведения геологоразведочных работ и при подсче-

те запасов интерпретировались как водонасыщенные или уплотненные, а при опробовании дали безводные притоки углево-

дородов. Предложен методический подход к прогнозированию и выявлению пропущенных «низкоомных» нефтегазонасы-

щенных пластов. 

Ключевые слова: пласт, горизонт, удельное электрическое сопротивление, низкоомный, запасы, доразведка, скважи-

на. 

 

Вирішення проблеми забезпечення України 

власною вуглеводневою сировиною та переви-

щення обсягів приросту запасів над їх видобут-

ком можливе як за рахунок відкриття нових 

крупних і середніх скупчень вуглеводнів, так і 

за рахунок дорозвідки родовищ, що тривалий 

час перебувають в розробці. 

Вірогідність виявлення нових родовищ 

прямо пов'язана з наявністю крупних потенцій-

них пасток, підготовлений фонд яких на сього-

днішній день практично вичерпаний. Тому од-

ним з перспективних напрямків є перегляд гео-

логічних результатів по відкладах відкритих 

родовищах чи окремих тектонічних блоках, які 

раніше вважалися малоперспективними та без-

перспективними і виявлення в їх розрізі про-

пущених нафтогазоносних пластів. 

В ході проведення геолого-розвідувальних 

робіт в Дніпровсько-Донецькій западині в 50-

60-ті рр. XX ст. основні за запасами поклади 

вуглеводнів були виявлені в приосьовій зоні в 

пермських та верхньокам’яновугільних відкла-

дах (Шебелинське, Глинсько-Розбишівське, 

Гнідинцівське, Леляківське, Рибальське родо-

вища). Пізніше, в 70-80 рр, були відкриті пок-

лади з значними запасами вуглеводнів в візей-

ських та турнейських відкладах нижнього кар-

бону приосьової зони ДДз (Гнідинцівське, Ле-

ляківське, Яблунівське родовища) та централь-

ної частини північної прибортової зони (Кача-

нівське НГКР). Зазначені відклади протягом 

тривалого часу були і залишаються основними 

об’єктами розвідки та дорозвідки на всій тери-

торії ДЗз.  

Однак, як показує вітчизняний і зарубіж-

ний досвід освоєння родовищ, які тривалий час 

перебувають в розробці, далеко не всі поклади 

виявляються на стадії проведення геолого-

розвідувальних робіт. Значний приріст запасів 

відмічається із відкладів, які раніше вважалися 

малоперспективними або безперспективними, 

так званих «пропущених» об’єктів, які на етапі 

розвідки чи підрахунку запасів інтерпретували-

ся як водонасичені чи ущільнені і ніякого інте-

ресу в нафтогазоносному відношенні не пред-

ставляли. Пізніше, при їх випробуванні в ряді 

свердловин з цих пластів отримували припливи 

вуглеводнів. Як правило, випробування таких 

пластів проводилося за результатами імпульс-

ного нейтрон-нейтронного каротажу (ІННК) як 

об’єктів повернення при умові, що інших перс-

пективних за результатами первинного компле-

ксу ГДС пластів в розрізі немає. 

Тому виявлення таких об’єктів, обґрунту-

вання критеріїв їх пошуку, розроблення методів 

підвищення достовірності локального прогнозу 

«пропущених» об’єктів, визначення принципів 

проведення геолого-розвідувальних робіт для 

опошуковування «пропущених» об’єктів на 

сьогоднішній день є одним з основних напрям-

ків нарощування ресурсної вуглеводневої бази 

України. 

Перегляд геолого-промислової інформації 

та уточнення за його результатами геологічної 

моделі ряду родовищ (Зачепилівське, Горобців-

ське, Михайлівське, Гадяцьке, Валюхівське та 

ін.) показали, що найбільш перспективними у 

відношенні пошуку пропущених об’єктів є фа-

менські відклади верхнього девону та серпу-

ховські відклади нижнього карбону північної та 

південної прибортової частин ДДз. 

На сучасному рівні вивченості девонських 

відкладів ДДз в розрізі фаменського ярусу ви-

діляється дві нафтогазоносні товщі: надсольова 

та міжсольова.  
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Із надсольових відкладів отримана макси-

мальна в девоні кількість значних нафтопроя-

вів. Враховуючи те, що на більшості досліджу-

ваної території верхньодевонські відклади пе-

рекриваються пограничними відкладами девону 

– карбону, які проявляють себе як потужна ек-

рануюча товща, перспективи виявлення скуп-

чень вуглеводнів зростають. 

Відклади фаменського ярусу девону, і зок-

рема надсольової товщі, характеризуються дуже 

складною літологічною будовою, обумовленою 

швидкою зміною фацій в розрізі і на площі, за-

міщенням по простяганню осадочних утворень 

галоїдними фаціями, частим випадіння пачок 

окремих товщ, заміщенням морських фацій че-

рвонокольоровими континентальними, вклю-

ченням вивержених магматичних порід, що 

суттєво ускладнює розчленування розрізів све-

рдловин та їх кореляцію.  

Специфічною особливістю теригенного ро-

зрізу девонських відкладів, до якого можуть 

бути приурочені основні поклади вуглеводнів, є 

наявність тріщинуватих порід, слюдистих полі-

міктових пісковиків з включенням акцесорних 

провідних мінералів (піриту, сидериту), озаліз-

нених вапнякових та слюдистих алевролітів, що 

має значний вплив на електричну характерис-

тику відкладів, і вносить суттєві похибки в ре-

зультати інтерпретації матеріалів ГДС. 

Так, в розрізі девонських відкладів виділя-

ється велика кількість пластів, які за результа-

тами ГДС інтерпретувалися як водонасичені чи 

ущільнені і ніякого інтересу в нафтогазоносно-

му відношенні не представляли. Однак, при їх 

випробуванні отримували безводні припливи 

вуглеводнів [1, 2]. 

Відклади серпуховського ярусу нижнього 

карбону в умовах північної та південної прибо-

ртових зон також характеризуються складною 

літологічною будовою. В нижній частині ярусу 

пісковики і алевроліти часто містять обвуглені і 

піритизовані рослинні залишки, що місцями 

створюють дрібну смугастість порід. Для цієї 

товщі характерне взаємне заміщення пісковиків 

алевролітами і аргілітами у вигляді поступово-

го переходу одних в інші. Для верхньої частини 

ярусу характерне підпорядкування піщаних по-

рід аргілітам, наявність пропластків криноїдних 

вапняків і мергелів, а також лінз і включень си-

дериту і доломіту. Зустрічаються також проша-

рки до 0,5-0,6 м бурого вугілля.  

Як і у випадку з девонськими відкладами, 

при випробуванні пластів, які вважалися водо-

насиченими чи ущільненими отримували без-

водні припливи нафти (св. 62-Зачепилівська, 

св. 56-Гадяцька та ін.). 

Після отримання безводних припливів вуг-

леводнів з таких пластів виникли питання про 

причини цього явища. У переважній більшості 

випадків пласти, які інтерпретувалися як водо-

насичені або ущільнені глинисті характеризу-

валися пониженими значеннями питомих елек-

тричних опорів, рівнозначними опорам водоно-

сних горизонтів, що дозволяє віднести ці плас-

ти до низькоомних. Із вивчених матеріалів з 

врахуванням вітчизняного та зарубіжного дос-

віду [1-4] створена узагальнена схема чинників, 

які впливають на невідповідність результатів 

інтерпретації матеріалів геофізичних дослі-

джень та результатів випробування. Було вста-

новлено, що низькоомні пласти характеризува-

лися наявністю в розрізі поліміктових піскови-

ків, піритів та піритизованих рослинних залиш-

ків, тріщинуватістю, підвищеною глиністистю, 

високою проникністю, обумовленою тріщину-

ватістю, підвищеним вмістом зв’язаної води, та 

відповідно, пониженим граничним значенням 

коефіцієнта нафтонасиченості.  

Була проведена детальна кореляція розрізів 

свердловин Зачепилівського, Горобцівського, 

Михайлівського, Гадяцького і Валюхівського 

родовищ і побудовані структурні та літологічні 

карти по продуктивних горизонтах С-3-С-7 

серпуховського ярусу карбону та ФМ-1-ФМ-5 

фаменського ярусу верхнього девону, а також 

карти питомих електричних опорів пластів з 

нанесеними на них фактичними результатами 

випробування.. В результаті проведених дослі-

джень було встановлено, що в межах одного 

покладу безводні припливи нафти отримують, 

як з традиційних колекторів, так і з низькоом-

них. Комплексування структурних, літологіч-

них карт, карт питомих електричних опорів 

пластів з результатами випробування дало змо-

гу встановити характер поширення низькоом-

них колекторів в покладі прогнозувати їх розви-

ток в межах родовища. 

На підставі цих досліджень була проведена 

переінтерпретація первинних матеріалів ГДС, 

виявлені пропущені нафтогазоначені пласти, 

оцінені початкові запаси вуглеводнів пропуще-

них об’єктів та визначені напрямки їх дорозвід-

ки. На Зачепилівському, Горобцівському, Ми-

хайлівському родовищах початкові запаси вуг-

леводнів продуктивних горизонтів ФМ-1-ФМ-5 

за категорією С2 оцінюються близько 11 млн т 

умовного палива, по продуктивних горизонтах 

С-3-С-5 Гадяцького та Валюхівському родовищ 

– близько 2 млн т умовного палива. Такий при-

ріст запасів рівнозначний відкриттю декількох 

родовищ. 

Дорозвідку девонських відкладів Зачепи-

лівського, Горобцівського та Михайлівського 
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родовищ зважаючи на об’єм попередньорозві-

даних запасів та той факт, що пробурені на де-

вон свердловини в межах зазначених родовищ 

не підлягають відновленню по технічних при-

чинах, пропонується здійснити шляхом буріння 

5 нових розвідувальних свердловин. Дорозвідку 

пропущених покладів серпуховських відкладів 

Гадяцького та Валюхівського родовищ пропо-

нується проводити як об’єктів повернення у 

свердловинах, що розробляють поклади вугле-

воднів візейських відкладів.  

Враховуючи, що пропущені об’єкти вияв-

лені на родовищах, що розробляються з розви-

нутою інфраструктурою, з достатньо великою 

кількістю пробурених свердловин, їх дорозвід-

ка буде вимагати значно менше капіталовкла-

день, ніж розвідка покладів з співрозмірними 

запасами на нових розвідувальних площах.  

Таким чином, автором був розроблений но-

вий методичний підхід до прогнозування і ви-

явлення пропущених низькоомних нафтогазо-

насичених пластів. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНОЇ ГІДРОСФЕРИ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ  
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Розглянуто проблеми забруднення підземної гідросфери промислових регіонів, на прикладі Донбасу розкрито причини, 

види та джерела антропологічного забруднення підземних вод. Показано основні процеси формування локальних, регіональ-

них та гідрогеохімічних аномалій в умовах техногенезу і зазначено, що кожний промисловий регіон має свою специфіку за-

бруднення гідросфери. Визначено основні фактори природної захищеності підземної гідросфери. Схарактеризовано хворо-

боутворюючий вплив деяких елементів - забруднювачів та їх асоціацій у підземних водах на організм людини. 

Ключові слова: підземна гідросфера, антропологічне забруднення, підземні води, хімічні елементи. 

В.Г. Суярко, В.А. Пересадько. ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОСФЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

РЕГИОНОВ (НА ПРИМЕРЕ ДОНБАССА). Рассмотрены проблемы загрязнения подземной гидросферы промышленных 

регионов. На примере Донбасса раскрыты причины, виды и источники антропогенного загрязнения подземных вод. Показа-

ны основные процессы формирования локальных и региональных гидрогеохимических аномалий в условиях техногенеза и 

подчёркнуто, что каждый промышленный регион имеет свою специфику загрязнения гидросферы. Определены основные 

факторы природной защищённости подземной гидросферы. Охарактеризовано болезнетворное влияние некоторых элеме-

нтов - загрязнителей и их ассоциаций в подземных водах на организм человека. 

Ключевые слова: подземная гидросфера, антропологическое загрязнение, подземные воды, химические элементы. 

 

Вступ. Взаємодія людини з геологічним 

середовищем є історично тривалим і водночас 

суперечливим процесом. Покращуючи умови 

свого існування, людина руйнує природні сис-

теми, перетворює природні ландшафти, погір-

шує стан грунтів, атмосферного повітря, повер-

хневих і підземних вод. Внаслідок цього у на-

вколишньому середовищі відбуваються незво-

ротні зміни, що призводять не лише до зник-

нення сотень видів рослин і тварин, але й до 

збільшення захворювань та смертності серед 

людей. Особливо це стосується промислових 

регіонів, до яких в Україні, передусім, належать 

Донбас, Кривбас та території навколо великих 

індустріальних міст (Київ, Харків, Дніпропет-

ровськ, Запоріжжя, Львів та інші). 

Основними складовими довкілля є літо - , 

гідро - , атмо – та біосфера. Тут у відповідності 

до вчення академіка В.І. Вернадського відбува-

ється інтенсивне формування нової, пов’язаної 

зі свідомою діяльністю людини, оболонки Землі 

– ноосфери [2]. Мінеральна основа ноосфери – 

геологічне середовище, що включає верхні го-

ризонти літосфери та підземної гідросфери. 

Вона відповідає географо – геохімічному ви-

значенню ландшафт, як динамічній системі 
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земної поверхні, у якій відбувається взаємопро-

никнення елементів вище вказаних сфер. У 

ландшафтних системах зв’язки між складовими 

частинами, що визначають їх структуру, поді-

ляються на прямі та зворотні, що й обумовлює 

саморегуляцію цих систем. Вона полягає у то-

му, що будь–які відхилення від стійкого стаціо-

нарного стану стимулюють зміни, які зменшу-

ють такі відхилення. У такий спосіб кожна сис-

тема рухливої рівноваги прагне змінитися та-

ким чином, щоби звести до мінімуму ефект зо-

внішньої дії. Цей природний принцип лежить в 

основі протидії процесам антропогенезу, що 

впливають на природні геосистеми ноосфери.  

Серед складових геологічних систем, пі-

дземна гідросфера, як динамічне середовище, є 

найчутливішою до антропогенного тиску. Осо-

бливо це стосується верхніх водоносних гори-

зонтів і комплексів, хімічний склад яких під 

його дією постійно змінюється. 

Серед основних особливостей підземних 

вод і, передусім, верхніх водоносних горизонтів 

(зони вільного водообміну), слід виділяти такі 

важливі функції як: а) основного споживчого 

компонента більшості біологічних видів, вклю-

чно з людиною; б) найціннішого виду корисних 

копалин; в) найактивнішого чинника геологіч-

них, ландшафтно – геохімічних та екологічних 

процесів [1, 18]. Саме через це антропогенні 

(техногенні) зміни хімічного складу підземних 

вод не лише здійснюють величезний вплив на 

природні екосистеми, а й регулюють спрямова-

ність та інтенсивність різних геолого - геогра-

фічних процесів. 

Проблеми антропогенного забруднення, 

охорони та раціонального використання підзе-

мних вод у промислових регіонах давно набули 

міжнародного характеру, а їх дослідження про-

водяться за такими основними напрямками: 1) 

охорона від забруднення; 2) зміна якості в про-

цесі водопостачання; 3) гідрогеохімічні пошуки 

родовищ корисних копалин; 4) утилізація про-

мислових стоків; 5) інженерно – геологічні та 

ландшафтні дослідження. При цьому два пер-

ших напрямки, з огляду на виключну важли-

вість, виділяються у самостійну категорію [8]. 

У межах статті авторами не лише постав-

лено декілька важливих науково - практичних 

проблем, а й сформульовано нові положення 

екології підземної гідросфери, що і обумовлює 

її актуальність. 

Метою статті є розкриття основних при-

чин, видів та визначення джерел забруднення 

підземної гідросфери у промислових регіонах. 

На прикладі найбільшого промислового регіону 

України Донбасу розглянуто результати ви-

вчення антропогенного забруднення та фактори 

природної захищеності підземної гідросфери. 

Проведено аналіз впливу забруднення підзем-

них вод на організм людини. 

Основна частина. Геохімічні особливості 

підземної гідросфери визначаються, головним 

чином, геологічною будовою і літологічним 

складом водоносних товщ гідрогеологічних 

структур. Проте, в урбанізованих індустріаль-

них регіонах антропогенний вплив на підземні 

води постійно збільшується, що призводить не 

лише до їх забруднення, а й до зміни природно-

го макрокомпонентного складу і як наслідок – 

геохімічного типу вод. Важливим фактором 

штучного забруднення підземних вод є поверх-

неві води, які у великих кількостях розчиняють 

і транспортують мінеральні та органічні речо-

вини. Останні внаслідок інфільтрації проника-

ють у зону вільного водообміну, часом суттєво 

забруднюючи грунтові та підземні води верхніх 

горизонтів і комплексів [3]. 

Розповсюдженню забруднення гідросфери 

сприяє природно та штучно розчленований ре-

льєф і велика щільність гідрографічної мережі. 

Такий рельєф забезпечує високі швидкості по-

верхневого та підземного стоку, а поверхневі 

водотоки сприяють розчиненню та транспорту-

ванню забруднюючих речовин [5]. 

Розрізняють локальне та регіональне забру-

днення підземної гідросфери. Локальне забруд-

нення звичайно обумовлюється існуванням 

конкретних джерел рідинних забруднених ре-

човин, що інфільтруються у грунтові та підзем-

ні води – заводів, шахт, очищувальних споруд, 

складів сільськогосподарських добрив, атомних 

і теплових гідроелектростанцій, продуктопро-

водів, видобувних свердловин (особливо нафто-

газових) та інших подібних об’єктів. Одним з 

видів локального забруднення, характерним для 

промислових регіонів, є проникнення стічних 

вод у водоносні горизонти по поглинаючих све-

рдловинах і гірничих виробітках. Детально 

описано приклад такого забруднення креозотом, 

фенолами та іншими шкідливими речовинами у 

штаті Джорджія (США) 19]. Майже аналогічна 

ситуація, пов'язана із проникненням високоток-

сичних сполук, що недбало захоронялися у во-

доносні горизонти карбону, що супроводжува-

лося масовим отруєнням людей, спостерігалась 

у 1989 році у м. Горлівка на Донеччині. Ситуа-

ція тут ускладнювалась розвитком техногенної 

зони вільного водообміну до глибин 1000 м, що 

сформувалася через багаторічне видобування 

вугілля та підземну розробку (шахтами і што-

льнями) ртутних руд. Після аварійного витоку 

токсичних речовин, їх концентрації у підземних 

водах зросли до десятків г/дм
3
 (хлорбензол, фо-

рмальдегід та інші сполуки) що було встанов-
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лено на глибинах 800 – 900 м і більше. З часом 

забруднення підземної гідросфери охоплювало 

все більші площі (десятки і сотні квадратних 

кілометрів), внаслідок чого з локального воно 

перетворилося у регіональне [14]. 

При регіональному забрудненні погіршення 

якості підземних вод, що супроводжується змі-

ною їх хімічного складу та різних фізико – хі-

мічних параметрів розповсюджується на цілі 

райони. Така картина є характерною для Доне-

цької області, де окрім високої щільності насе-

лення і існування великої кількості промисло-

вих об’єктів, існує і інтенсивне сільськогоспо-

дарське виробництво. Регіональне забруднення 

зазвичай обумовлюється наявністю безлічі 

джерел локального забруднення, кожне з яких 

має свою специфіку. Через це просторовий збіг 

різних за характером локальних осередків за-

бруднення і є причиною утворення складних 

багатокомпонентних гідрогеохімічних анома-

лій. Так, аномалії у водоносних горизонтах чет-

вертинних та кам’яновугільних відкладів у зоні 

Горлівського промислового вузла утворені бі-

льше ніж 30 компонентами різного генезису, 

серед яких ртуть, сурма, арсен, бор, поліметали, 

галогени, феноли, сполуки азота, пестициди та 

інші. Їхнє формування, вірогідно, обумовлене 

як природними, так і штучними (техногенними) 

факторами [11]. 

Проникненню у підземні водоносні гори-

зонти і комплекси забруднюючих речовин 

сприяє тріщиноватість та пухкість водоуміщу-

ючих порід. Окрім грунтових вод та вод четвер-

тинних відкладів, регіональне забруднення яких 

є звичайним явищем, така особливість прита-

манна першим від поверхні водоносним гори-

зонтам кайнозою, мезозою, «відкритого» кар-

бону, а також кори вивітрювання докембрійсь-

ких кристалічних порід Приазовського масиву. 

Регіональне забруднення часто має розповсю-

дження у декількох водоносних горизонтах 

включно з тими, що використовуються для 

централізованого водопостачання. Так, не зва-

жаючи на те, що використання ДДТ на момент 

відбору проб було заборонене більше 20 років, 

у водах деяких водозаборів Донбасу, що екс-

плуатують мезозойські горизонти, виявлено цю 

надзвичайно токсичну речовину [12]. 

Окрім масштабів, забруднення підземних 

вод у промислових регіонах є різним за похо-

дженням. Воно може бути хімічним, біологіч-

ним, радіоактивним та тепловим (табл. 1). 

Найхарактернішим для індустріальних ре-

гіонів є хімічне та біологічне забруднення пі-

дземних вод [9]. Це стосується і підземної гід-

росфери Донбасу, де вказані види забруднення 

зареєстровано практично у всіх водоносних го-

ризонтах і комплексах. 

Слід зазначити, що радіоактивне забруд-

нення, пов’язане з Чорнобильською катастро-

фою, також має місце у регіоні. Радіонуклеїди 

«чорнобильського комплексу» зафіксовано на-

віть у напірних водах мезозойських синкліна-

лей Бахмутської та Кальміус - Торецької улого-

вин на глибинах більше 400 – 500 м [9]. 

Теплове забруднення підземних вод спри-

чиняє підвищення їх температури. Воно може 

обумовлюватись як скиданням гарячих промис-

лових (технологічних) вод, так і хімічними ек-

зотермічними реакціями у підземній гідросфе-

рі, що викликані іншими видами забруднення 

[14]. Так, в процесі гідрогеохімічного обсте-

ження колодязів с. Луганське, які дренують во-

доносні горизонти світи С2
3
, було встановлено, 

що температура води у деяких з них є на 3 – 5
0
 

вищою за фонову. Причиною цього, на нашу 

думку, є інфільтрація гарячої води із канала – 

охолоджувача Миронівської ГРЕС, що знахо-

диться на відстані 150 – 200 м. Інший приклад 

теплового забруднення пов’язаний з Краматор-

ським металургійним заводом, навколо відстій-

ників якого у алювіальному та верхньокрейдо-

вому водоносних горизонтах сформувалися гід-

рогеотермічні аномалії з температурою до 60
0
С. 

Така ж картина спостерігається і в зонах впливу 

нафтогазових свердловин та продуктопроводів. 

Підвищена температура підземних вод тут по-

яснюється екзотермічними реакціями між хімі-

чно активними компонентами промислового 

забруднення гідросфери [16]. 

За характером джерел забруднення підзем-

ної гідросфери промислових регіонів виділяють 

промислове, сільськогосподарське та побутове 

забруднення [9,14]. 

Промислове забруднення, що пов’язане з 

діяльністю різних промислових об’єктів, за гід-

ро геохімічними наслідками поділяється на де-

кілька груп (табл. 2). 

Прикладом інтенсивного промислового за-

бруднення вод Донеччини є: 

1) збільшення мінералізації, каламутність 

та зміна кольору вод четвертинних горизонтів у 

колодязях м. Слов’янська внаслідок інфільтра-

ції розчинів з відстійників содового комбінату, 

що спостерігалося з середини 1980-х до кінця 

1990-х років; 

2) зміна кольору та хімічного складу підзе-

мних вод верхнього карбону, а також аномально 

– високі концентрації в них фенолів, брома, ка-

дмія, бора, фтора у районі м. Горлівка (ст. Фе-

нольна) внаслідок скидання технічних стоків 

хімічного заводу.  

Для кожного з промислових регіонів існу- 
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Таблиця 1 

Основні види забруднення підземних вод Донеччини (за В.Г. Суярко, 1997) 
 

Вид  

забруднення 

Зовнішні джерела  

забруднення 

Характерні компоненти 

(властивості) води 

Райони найбільшого  

забруднення 

Хімічне Об’єкти хімічної, гірнич-

но-збагачувальної, нафто-

хімічної, металургійної, 

харчової промисловості; 

сільгоспугіддя 

Важкі метали, нафтоп-

родукти, поверхнево-

активні речовини (ПАР), 

феноли, ціаніди, сульфа-

ти, хлориди та ін. 

Донецько-Макіївський, Марі-

упольський, Костянтинівсь-

кий, Енакієвський, Горлівсь-

кий, Торезько-Сніжнянський 

промислові райони 

Біологічне Каналізаційні мережі;поля 

фільтрації; тваринницькі 

ферми; цвинтарі та моги-

льники 

Азотні сполуки, сульфі-

ди заліза, органічні ком-

плекси 

Найбільші за площею і конт-

растністю гідро геохімічні 

аномалії – навколо великих 

міст або скупчень промисло-

вих селищ 

Радіоактивне Технологічні води атом-

них електростанцій 

Радіоактивні ізотопи 

урану (U-235), стронцію 

(Sr-90), цезію (Сs-137), 

йоду (I-131) та ін. 

В межах Донеччини великих 

аномалій у підземних водах 

не встановленно 

 

    

Теплове Теплові електростанції; 

заводи, що скидають не-

охолодженими технологі-

чні води; тепломережі 

Підвищена температура 

підземних вод 

Миронівська, Старобєшевсь-

ка, Задєвька та ін. 

ГРЕС;металургійні заводи 

 

Таблиця 2 

Характерні компоненти-забруднювачи підземних вод різних галузей промисловості  

(за В.Г. Суярко, 1997) 
 

Галузь промисловості Аномальні фізичні властивості,  

макрокомпоненти вод 

Характерні мікроелементи  

у воді 

Хімічна Електропровідність, окисляємість, запах, жор-

сткість, агресивність, SO4, Сl, HCO3, Na, K, Ca, 

мінералізація 

As, Br, Ba, B, F, Cd, Cr, Fe, 

Hg, Pb, Zn, V, P, Ti, Sr, Sn, 

S 

Нафтовидобувна та 

нафтопереробна  

Нафтопродукти, вуглеводні, феноли, сульфати Br, I, S, B, Sr, Cd, Cu, Fe, 

Hg, Mn, Cr, Ni, V 

 

Електротехнічна - Be, Cd, Co, Cr,Cu, Zn, Hg, 

Mo, Ni, Ti, V, W 

Металургія: 

а) заліза 

 

б) кольорових металів 

 

SO4, Cl, HCO3, CO3, Na, Ca, Mg 

 

- 

 

Fe, Mn, Cd, Cr, Cu, Hg, S, 

Pb, Sn, Zn, Be 

Zn, Pb, Cu, Hg, Cd, Ni, Ba 

 

Склянна, цементна,  

керамічна 

SiO2, Ca, Mg Cr, F, Ni, Cu, Co, Pb, Sr, Ba 

Целюлозно - паперова 

 

Соляна 

Кислоти, альдегіди, спирти, H2S, SO4 

Мінералізація, K, Na, Mg, Cl, SO4 

Ba, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

 

Br, Li 

 

Атомна Радіоізотопи U, Sr, I, C3, Th та ін. U, I, Sr, Ra, Cs, Pl 

 

Вугільна Підвищення кислотності та мінералізації, SO4, 

Cl, Mg, Na, K, Ca, сполуки азоту 

Ba, Sr, Mn, Fe, Ge, Bi, B, 

Hg, Zn, Al 
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ють специфічні риси забруднення підземної 

гідросфери. Так, для Донбасу характерним 

промисловим забруднювачем є хлоридні води-

вугільних шахт (шахтні води) з мінералізацією 

до 60 г/дм
3
 і більше, постійний водовідлив яких 

здійснюється на працюючих підприємствах. Це 

призводить до «засолонення» грунтів та грун-

тових вод. А інфільтруючись у підземні водо-

носні горизонти вони спричиняють зміни у їх 

хімічному складі та підвищують величини мі-

нералізації підземних вод тріщинуватої зони 

вивітрювання кам’яновугільних відкладів (до 

10-20 г/дм
3
) [12]. Ще більшої шкоди підземній 

гідросфері регіону завдає масове закриття вугі-

льних шахт, що призводить до природного за-

топлення усього гірничого простору (так звана 

«мокра консервація»). Внаслідок такого катаст-

рофічного порушення режиму підземних вод у 

межах шахтних полів, нерідко спостерігається 

зміна гідродинамічної та гідрогеохімічної зона-

льностей, що суттєво загрожує безпеці питного 

водопостачання [17]. За рахунок взаємодії з ша-

хтними водами, у підземних водах окрім міне-

ралізації суттєво зростає і постійна жорсткість. 

Концентрації основних іонів (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, 

SO4
2-

, Cl
-
) в них зростають, а величина pH часто 

зменшується до 6-7. У водах кам’яновугільних 

відкладів з’являється аномально підвищені 

концентрації мікроелементів, серед яких залізо, 

алюміній, цинк, ртуть, германій, літій, цезій та 

інші. Причому деякі з цих елементів знаходять-

ся у промислових концентраціях, що в окремих 

випадках дає підстави для промислового вико-

ристання забруднених цінними мікроелемента-

ми (Li, Rb, Cs, Ge) вод регіону в якості гідромі-

неральної сировини [15]. 

Одним із екологічних наслідків діяльності 

вугільної галузі на Донеччині є дуже сильне 

забруднення підземних вод зони вільного водо-

обміну азотистими сполуками. У багатьох ви-

падках вміст нітратів у підземних водах у 10-20 

разів і більше перевищує рівень ГДК (45,0 

мг/дм
3
). Більшість гідрогеохімічних аномалій 

NO3
- 

формується навколо териконів вугільних 

шахт, де на повітрі відбуваються процеси окис-

лення вугілля [10]. 

Для України з її родючими землями, типо-

вим видом забруднення є сільськогосподарське, 

яке пов’язане з удобренням ґрунтів, застосу-

ванням гербіцидів і пестицидів, тваринництвом 

та птахівництвом. Внаслідок діяльності людини 

у цій сфері у підземні води потрапляють різні 

шкідливі для здоров’я людини компоненти. Так, 

через внесення хімічних та органічних добрив 

у підземні води надходять марганець, цинк, 

мідь, нікель, фтор, селен, ванадій, залізо, фос-

фор, азотисті сполуки (NO2, NO3, NH4) та ін., а 

препарати захисту рослин спричиняють забру-

днення підземних вод такими небезпечними 

хімічними елементами як ртуть, арсен, сурма, 

кадмій, свинець [8,14]. 

Більшість хімічних елементів є потрібними 

людському організму у дуже незначних кілько-

стях. У випадках, коли концентрації тих або 

інших з них перевищують біологічні норми, 

відбувається порушення функцій різних орга-

нів. За ступенем дії на людський організм хімі-

чні елементи і сполуки за медичною небезпе-

кою поділяються на класи. Наприклад, ртуть, 

кадмій, арсен, свинець, уран, селен, фтор, бери-

лій, бензапирен, пестициди та ін. належать до 

першого класу небезпеки. Кобальт, нікель, мо-

лібден, мідь, сурма, бром, літій, бор та ін. – до 

другого, а барій, ванадій, марганець, стронцій, 

феноли та ін. – до третього класу. 

У водорозчинній формі шкідливі речовини 

(елементи) найбільш згубно впливають на ор-

ганізм людини, оскільки у такому вигляді вони 

найкраще засвоюються. Біологічна дія кожного 

з хімічних елементів залежить як від його внут-

рішніх властивостей, так і від поєднання асоці-

ацій елементів, які вживаються людиною з во-

дою. Бо саме групи хімічних елементів та їх 

сполук, підсилюючи дію на організм один од-

ного, можуть найбільш згубно впливати на хі-

міко – біологічні процеси. Так, вживання люди-

ною певних груп хімічних елементів і сполук 

спричиняє ряд захворювань: ртуть, бор, вольф-

рам, титан – центральної нервової системи; 

ртуть, арсен, хром, нікель, кадмій – нирок так 

сечового міхура; кадмій, ртуть, арсен, цинк, це-

зій, свинець, азотисті сполуки – кровоносної 

системи; ртуть, бром – статевої системи; хром, 

нікель, кобальт, марганець, берилій – шкіри. І 

таких прикладів можна навести багато [14]. 

Однією з основних задач сучасної гідроге-

ології та гідрогеохімії є вивчення антропоген-

ного (техногенного) забруднення підземних вод 

з метою з’ясування його впливу на існування 

різних екологічних систем. Комплекс таких до-

сліджень має включати: а) встановлення джерел 

забруднення підземних вод; б) визначення шля-

хів і умов міграції компонентів – забруднювачів 

у підземних водах; в) вивчення факторів і про-

цесів формування хімічного складу підземних 

вод в умовах антропогенного навантаження; г) 

прогнозування можливого розповсюдження за-

бруднення та його медико – біологічних наслід-

ків; д) районування території за ступенем за-

брудненості підземної гідросфери. Причому 

остання ланка досліджень часто є найінформа-

тивнішою [6,13]. За допомогою системного 

еколого – природоохоронного картографування 

(за умови необхідної насиченості фактичним 
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матеріалом) можна не лише успішно здійсню-

вати екологічний моніторинг підземної гідрос-

фери, а й прогнозувати поширення та наслідки 

її забруднення [5,7]. 

Фактичний матеріал екологогідрогеохіміч-

них досліджень регіону, який включає понад 

5000 результатів хімічних аналізів води, свід-

чить, що найінтенсивніше забруднюються ті 

водоносні горизонти і комплекси Донбасу, які 

залягають поблизу земної поверхні (у зоні віль-

ного водообміну). Через тонкий шар ґрунту 

там, де він є, у безнапірні ґрунтові води та води 

тріщинуватих порід зони вивітрювання карбону 

вільно інфільтруються: стічні розчини; шкідли-

ві і отруйні речовини, що розчинені атмосфер-

ними опадами; продукти біологічного розпаду 

та інші забруднювачі. Особливо сприятливими 

до забруднення є ґрунтові води, які й прийма-

ють на себе основне антропогенне навантажен-

ня [11].  

Інфільтраційні потоки забруднених вод 

розповсюджуються згори донизу. Але з глиби-

ною підземні води стають чистішими. Цьому 

сприяють сорбційні та обмінні реакції у системі 

«порода – вода» та ступінь проникності забруд-

нених розчинів, яка за нашими спостереження-

ми є прямо пропорційною їх хімічній агресив-

ності [9,14]. Важливим фактором розповсю-

дження забруднення у підземній гідросфері є 

інженерно – геологічні властивості гірських 

порід і, передусім, їх пористість та тріщинува-

тість. Тріщинуватість порід, що обумовлюється 

як екзогенними (вивітрювання), так і ендоген-

ними (тектоніка) процесами, сприяє інтенсив-

ному масопереносу у підземній гідросфері та 

взаємозв’язку між водоносними горизонтами і 

комплексами верхньої частини гідрогеологічно-

го розрізу. 

Майже уся територія Донеччини є перек-

ритою четвертинними відкладами. У районах, 

де вони відсутні, перші від поверхні водоносні 

горизонти формуються у тріщинуватих корах 

вивітрювання палеозойських відкладів (центра-

льна частина регіону) та кристалічних порід 

докембрійського фундаменту (південь області). 

Усі ці, переважно, безнапірні водоносні горизо-

нти, знаходяться у зоні аерації і тому забруд-

нення у них розповсюджується досить інтенси-

вно, що обумовлюється високими швидкостями 

фільтрації підземних вод. Середні коефіцієнти 

фільтрації ґрунтових вод регіону (м/добу) коли-

ваються від 0,01–1,0 в ґрунтових водах; до 

150,0–160,0 у піщаних алювіальних відкладах і 

навіть 200,0–250,0 м в корі вивітрювання [14]. 

Водонасиченість водоносного горизонту 

прямо залежить від його товщини. А це, у свою 

чергу, впливає на обсяги забруднюючих речо-

вин, які можуть знаходитися у воді у розчинній 

або суспензійній формах. На процеси інфільт-

рації антропогенних забруднень у підземні води 

впливають не лише їх геохімічні особливості, а 

й геохімічні особливості водоуміщуючих порід. 

Адже від їх хімічної активності залежать 

об’єми речовин, що поглинаються із розчину. 

Найсприятливішими у цьому плані є кальцій– і 

натрій уміщуючі породи, в процесі розчинення 

яких утворюються іони Ca
2+

 та Na
+
, які є одни-

ми з основних агентів обмінних реакцій, що 

сприяють видаленню забруднюючих речовин із 

розчину. Це, врешті–решт, може бути одним із 

факторів природного очищення підземних вод 

[8]. 

Ще більш важливе значення для природної 

захищеності підземних вод має перший від 

денної поверхні регіональний або й місцевий 

водоупор. Він завжди є основним геохімічним 

бар’єром на шляху низхідної фільтрації фронту 

забруднених розчинів. Часто таким водотривом 

є товща глинистих порід. Важлива властивість 

водоупорних глинистих порід – відсутність зна-

чущої проникненості – залежить не лише від їх 

щільності, мінералогічного складу, комплексу 

поглинутих катіонів, але й від мінералізації та 

хімічного складу розчину, що фільтрується, а 

також від його температури та ущільнюючих 

навантажень [4]. У регіоні в областях «відкри-

того карбону» найменшою проникністю харак-

теризуються широко розповсюджені червоно–

бурі «скіфські» глини, що виконують роль регі-

онального водоупора для ґрунтових вод і вод 

верхньочетвертинних лесоподібних суглинків. 

На півдні області, у межах Приазовського крис-

талічного масиву, аналогічну роль виконують 

щільні кристалічні породи, які «підстилають» 

кору вивітрювання, а на окремих ділянках роз-

повсюдження мезокайнозойських водоносних 

горизонтів – глинисті різновиди четвертинних 

неоген–палеогенових та крейдових відкладів 

[14]. 

Проте найбільший вплив на розповсю-

дження забруднення у підземній гідросфері 

Донбасу має динаміка підземних вод. У Доне-

цькому водонапірному басейні підземні води 

мезозойських (на півночі) і палеозойських (у 

центрі) комплексів мають напірний характер. 

Це визначає їхню здатність стримувати вільну 

інфільтрацію потоків забруднених розчинів, 

відтісняючи останні у верхні, безнапірні водо-

носні горизонти. З глибиною напори підземних 

вод збільшуються, а їх захищеність від забруд-

нення відповідно зростає. Високі рівні напорів 

підземних вод є характерними для техногенно 

непорушених площ. А там, де водоносні гори-

зонти і комплекси є штучно здренованими гір-
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ничими виробками, рівні напірних підземних 

вод значно знижуються. В результаті на таких 

ділянках утворюються осередки інфільтрацій-

ного проникнення забруднених розчинів у пі-

дземну гідросферу на глибини, які відповіда-

ють п’єзометричним рівням напірних вод. Але 

лише завдяки гідродинамічному фактору у 

вкрай урбанізованій Донеччині підземні води 

горизонтів, що залягають нижче зони вільного 

водообміну, є відносно чистими і, в цілому, 

придатними для водопостачання населенню. 

Природна захищеність підземної гідросфе-

ри ґрунтується на її здатності як гнучкої приро-

дної системи, що включає воду і водоуміщуючі 

породи, протидіяти антропогенному впливу. 

Серед основних факторів такої захищеності 

слід виділити: а) фільтраційні властивості, то-

вщину (глибину залягання) та геохімічні особ-

ливості водоуміщуючих порід; б) наявність не-

проникних водоупорів; в) напірність підземних 

вод, що формуються нижче зони вільного водо-

обміну. 

Висновки. На основі великого фактичного 

матеріалу еколого–гідрогеохімічних досліджень 

Донбасу розглянуто забруднення підземної гід-

росфери промислових регіонів. Вказано причи-

ни, види та визначено джерела її антропогенно-

го забруднення. Розглянуто геолого–географічні 

фактори формування хімічного складу підзем-

них вод в умовах техногенезу, а також утворен-

ня аномалій локального та регіонального забру-

днення у підземних водах. Розкрито фактори 

природного захисту підземної гідросфери від 

антропогенного забруднення.  

Дослідження показали, що кожний проми-

словий регіон за хімічним складом забруднюва-

чів має свою специфіку. На окремих прикладах 

показано вплив хімічних елементів та їх гідро-

геохімічних асоціацій на організм людини.  

Отримані результати можуть бути цілком 

прийнятними і для інших промислових регіонів 

України і світу з аналогічними Донбасу геоло-

гічною будовою, гідрогеологічним режимом та 

геоморфологічними особливостями. 

 
Література 

1. Авессаломова И.А Экологическая оценка ландшафтов. – М: Изд. МГУ, 1992. – 106с. 

2. Вернадский В.И. несколько слов о ноосфере// Успехи современной биологии, 1944. - №18, вып. 2. – С. 113 -120. 

3. Волошин П.К. Моніторингові дослідження підземних вод урбосистеми Львова/Наук. Праці Укр НДГМІ. – 

2003. – вип. 252. – С. – 80 – 96. 

4. Гольдберг В.М. Изучение фильтрационных свойств водоупорных слоев при решении задач охраны подземных 

вод и захоронения промстоков / В.М. Гольдберг, Н.П. Скворцов// Гидрогеологические и инженерно - геологи-

ческие исследования техногенного воздействия на окружающую среду. – М., 1988. – С. 118-126. 

5. Пересадько В.А. Системне еколого – природоохоронне картографування: завдання, цілі і методи/ В.А. Пере-

садько// Український географічний журнал. – 2002. - №2 – С. 53 – 57. 

6. Пересадько В.А. Регіональна екологічна інформаційна система: суть, задачі, та напрямки розробки/ В.А. 

Пересадько// Картографія та вища школа. – К.: ЗАТ «Інст. передових технол.», 2005. – Вип. 10. – С. 73-78. 

7. Пересадько В.А. Картографічне забезпечення екологічних досліджень і охорони природи. – Харків., 2009. – 

350с. 

8. Питьева К.Е. Гидрогеохимические аспекты охраны геологической среды. – М.: Наука, 1984. – 221с. 

9. Плотников Н.И. Техногенные изменения гидрогеологических условий . – М.: Недра, 1989. – 265с. 

10. Суярко В.Г. О соединениях азота в подземных водах (на примере Донецкого басейна)/ В.Г. Суярко, Б.С. Па-

нов// Известия вузов. Геология и разведка. – М., 1992. - №4. – С. 107 – 112. 

11. Суярко В.Г. Оценка состояния природной окружающей среды Донецкой области по результатам эколого - 

гидрогеохимического картирования/ В сб. «Принципы и методы картирования геологической среды для эко-

логических оценок». – К., 1994. – С. 75 – 80. 

12. Суярко В.Г. О техногенних изменениях химического состава подземных вод Донбаса/ В.Г. Суярко, Н.А. Крас-

нопольский , О.А. Шевченко// Известия вузов. Геология и разведка, 1995. - №1. – С. 85 – 90. 

13. Суярко В.Г. Еголого – гідро геохімічне районування території як оцінка ступеня їхнього екологічного ризику/ 

Зб. «Геологічна оцінка екологічного ризику територій». – К., 1996. – С. 98 – 99. 

14. Суярко В.Г. Экология подземной гидросферы Донбасса. – К.: Т-во «Знания» України, 1997. – 69с. 

15. Суярко В.Г. Можливості використання підземних і шахтних вод Донбасу як гідромінеральної сировини/ В.Г. 

Суярко, І.К.Решетов, К.О. Безрук// Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, 2007. - №3 (39). – С. 7 – 

12. 

16. Суярко В.Г. Забруднення геологічного довкілля супутньо – пластовими водами нафтогазових родовищ/ В.Г. 

Сурко, О.О. Сердюкова// Науковий журнал ПНТУ, Полтава, 2012. – Вип. 2 (2). – С. 152 – 156. 

17. Удалов И.В. Изменение вертикальной гидрогеохимической зональности в процессе мокрой консервации уго-

льных шахт// Вестн. ХНУ, 2011. - №956. Вип. 34. – С. 77 – 82. 

18. Шестопалов В.М., Зелинский М.П., Шнюхов Е.Ф., Яковлев Е.А. Актуальные проблемы гидрогеологии и ин-

женерной геологии Украинской ССР/ Проблемы рационального использования геологической среды. – М.: 

Наука, 1988. – С. 224 – 243. 

19. Scanlon B.R. Relation – ships between groundwater contamination and major – ion chemistry in a karst aquifer // 

Journal Hydrology, 1990. – v. 119. - №1. – P. 80 – 82. 



Серія «геологія – географія – екологія», випуск 39  

 - 119 - 

УДК 553.98+477.53              В.А. Терещенко, к.г.-м.н., профессор, 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТРАДИЦИОННОГО И НЕТРАДИЦИОННОГО ГАЗОНАКОПЛЕНИЯ В 

АСПЕКТЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЙ И КАТАГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ)  
 

Рассмотрены условия традиционного и нетрадиционного газонакопления в различных гидрогеологических и катагене-

тических зонах. Показано развитие глубинной зоны комбинированного нетрадиционного газонакопления в термодегидра-

тационной гидрогеологической зоне. Выделены перспективные объекты для освоения комбинированного нетрадиционного 

газа в Днепровско-Донецкой впадине.  

Ключевые слова: нетрадиционный газ, гидрогеологическая зональность, катагенез, Днепровско-Донецкая впадина. 

В.О. Терещенко. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТРАДИЦІЙНОГО І НЕТРАДИЦІЙНОГО ГАЗОНАКОПИЧЕННЯ В АСПЕК-

ТІ ГІДРОГЕОЛОГІЧНОЇ ТА КАТАГЕНЕТІЧНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗА-

ПАДИНИ). Розглянуто умови традиційного та нетрадиційного газонакопичення в різних гідрогеологічних та катагенети-

чних зонах. Показано розвиток глибинної зони комбінованого нетрадиційного газонакопичення в термодегідратаційній гід-

рогеологічній зоні. Запропоновано перспективні об'єкти для освоєння комбінованого нетрадиційного газу в Дніпровсько-

Донецькій западині. 

Ключові слова: нетрадиційний газ, гідрогеологічна зональність, катагенез, Дніпровсько-Донецька западина. 

 

Начало работ по поискам и разведке мес-

торождений нетрадиционного газа в Днепровс-

ко-Донецкой впадине (ДДВ) делает актуальным 

всесторонний анализ накопленного геологичес-

кого материала с целью выяснения закономер-

ностей размещения залежей сланцевого и 

центральнобассейнового газа в недрах. Некото-

рые из таких закономерностей выявлены в ра-

ботах Б.П. Кабышева [1], А.Е. Лукина [1,14], 

Э.А. Ставицкого [3,4], С.В. Кривули [5], Н.И. 

Евдощука [6], А.В. Бартащука [7], В.Г. Суярко 

[8], В.А. Терещенко [9] и других исследовате-

лей. В то же время многие вопросы перспектив 

промышленной нетрадиционной газоносности 

остаются не изученными. К таким вопросам в 

частности относятся характер взаимосвязи тра-

диционных и нетрадиционных залежей, их раз-

мещение на фоне катагенетической и гидрогео-

логической зональности.  

Рассмотрению указанных вопросов посвя-

щено настоящее исследование. Оно базируется 

на разработанной автором модели гидродина-

мической зональности региона [10], анализе 

газопроявлений в плотных породах при буре-

нии, данных об их литологическом составе и 

содержании органического вещества. ДДВ 

представляет собой весьма интересный объект 

для такого исследования, поскольку перспекти-

вные комплексы палеозоя вскрыты и изучены 

здесь в широком диапазоне глубин залегания, 

пластовых температур и степени катагенетиче-

ского изменения пород.  

В верхнем гидрогеологическом этаже, соо-

тветствующем зонам гипергенеза и криптоги-

пергенеза, где развита артезианская циркуляция 

инфильтрогенных вод, в ДДВ как и в других 

платформенных регионах промышленные за-

лежи нефти и газа неизвестны. Встречены лишь 

небольшие их скопления вблизи активных со-

ляных куполов, прорывающих мезо-

кайнозойские толщи.  

Черные глины толщиной до 40-120м, обо-

гащенные ОВ, которые возможно могли бы со-

держать сланцевый газ, известны в ряде райо-

нов в нижнем мелу и в средней юре. Залегают 

они в зоне замедленного водообмена верхнего 

гидрогеологического этажа и в переходной зоне 

от верхнего этажа к нижнему на глубинах 700-

1100м. Сланцевая газоносность их проблемати-

чна. Кроме того, как справедливо отмечает А.Е. 

Лукин, добыча сланцевого газа из них недопус-

тима по экологическим соображениям из-за не-

избежного загрязнения питьевых и минераль-

ных вод мела и юры [2].  

Верхняя зона нижнего гидрогеологическо-

го этажа (постэлизионная зона, зона застойного 

гидродинамического режима) соответствует 

зоне начального катагенеза (градации ПК-МК2) 

залегает на глубинах от 1,5-2,0 до 3,5-5,5км и 

охватывает значительную часть объема палео-

зойских отложений региона. Зона характеризуе-

тся широким развитием первично-поровых пе-

счано-алевритовых, реже каверно-трещинных 

карбонатных коллекторов с высокими показа-

телями пористости и проницаемости. Здесь ра-

спространены протяженные системы пласто-

вых, массивно-пластовых и массивных природ-

ных резервуаров, заполненных седиментоген-

ными рассолами. К разнообразных ловушкам в 

их пределах приуроченны многочисленные за-

лежи газа и нефти.  

В данной зоне располагается абсолютное 

большинство выявленных в регионе традици-

онных залежей углеводородов, в том числе все 

известные крупные залежи. Здесь же сосредо-

точены и основные разведанные и прогнозные 

запасы нефти и газа.  

Пластовые давления в водоносных горизо-

нтах и на флюидных контактах залежей соот-
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ветствуют региональным гидростатическим 

(коэффициенты аномальности 1,03 – 1,15). Ис-

ключения составляют лишь изолированные га-

зовые и водоносные скопления внутри нижне-

пермской соленосной формации, где пластовые 

давления преимущественно сверхгидростати-

ческие. Большие по величине избыточные на-

чальные пластовые давления наблюдались так-

же в верхних частях массивно-пластовых газо-

вых залежей большой высоты под нижнепермс-

кой соленосной покрышкой. [14]. 

Газогенерирующими в палеозое ДДВ исс-

ледователи считают угленосные формации кор-

бона, глинисто-карбонатные и кремнисто-

карбонатно-глинистые формации карбона и де-

вона, обогащенные гумусовым и сапропелево-

гумусовым органическим веществом (ОВ) [11]. 

Фактически газогенерирующей является боль-

шая часть разреза карбона. Залежи углеводоро-

дов связаны с коллекторами в пределах самих 

газогенерирующих формаций, а также с коллек-

торами вышезалегающей красноцветной ниж-

непермско-верхнекаменноугольной формации, 

куда газ проникает в результате восходящей 

вертикальной миграции из нижележащих газо-

генерирующих толщ.  

Глинистые горизонты в карбоне обычно 

имеют толщину от 5-10 до 70-100м. В случае 

значительной толщины (50-100м и более), обо-

гащенные ОВ глинистые толщи с пористостью 

5-7% и более могут представлять собой резер-

вуары сланцевого газа. Однако, сложности их 

освоения связаны с небольшими в общем мощ-

ностями и фациальной невыдержанностью от-

дельных глинистых горизонтов, которые часто 

замещаются песчано-алевритовыми разностя-

ми. В этих условиях горизонтальное бурение и 

проведение гидроразрыва пласта чревато воз-

можностью прорыва в рабочую зону активных 

пластовых вод, которые в зоне начального ката-

генеза насыщают все песчано-алевритовые го-

ризонты.  

Практический интерес в зоне начального 

катагенеза могут представлять выдержанные 

глинистые толщи большой мощности. К ним в 

частности относится нижнесерпуховская слан-

цево-глинистая толща, развитая в пределах вос-

точного сегмента погруженной части северо-

восточного склона ДДВ, имеющая толщину от 

100-150 до 300м и залегающая на глубинах от 2 

до 3км. По данным А.Е. Лукина, она представ-

лена черными сланцеватыми аргиллитами с ре-

дкими маломощными (1-2м) прослоями алев-

ролитов и пропластками (6-10см) темноцвет-

ных глинистых известняков. Содержание Сорг 

изменяется в пределах 1,5-3,5%, а степень ката-

генеза соответствует газовым углям (градация 

МК2) [2]. При проходке толщи отмечались мно-

гочисленные нефтегазопроявления, а при опро-

бовании песчаников выше и ниже нижнесерпу-

ховской черносланцевой толщи получены при-

токи пластовых вод с высокой и даже предель-

ной степенью насыщенности углеводородными 

растворенными газами (Гречишкинская, Харь-

ковская и др. площади) [12]. 

В целом постэлизионная гидродинамичес-

кая зона в ДДВ может быть охарактеризована 

как основная зона традиционного газонакопле-

ния и относительно слабого развития такого 

вида нетрадиционного газа как сланцевый газ. 

В данной гидродинамической зоне развиты 

также две специфические разновидности не-

традиционного газа, тесно связанные с тради-

ционными залежами. А.Е. Лукин указывает что 

потенциальным нетрадиционным источником 

газообразных углеводородов могут рассматри-

ваться ложные покрышки нефтяных и газовых 

залежей, в тонких порах и трещинах которых 

благодаря вторичной гидрофобизации скапли-

ваются значительные количества газа, добыча 

которого возможна с помощью современных 

технологий [13]. 

Другую разновидность нетрадиционного 

газа представляет газ слабопроницаемых низ-

копористых пород внутри залежей. Большую 

часть объема (до 70-80%) массивно-пластовых 

газоконденсатных залежей нижнепермско-

верхнекаменноугольного комплекса юго-

востока ДДВ, таких как Шебелинское, Западно-

Крестищенское, Ефремовское и другие состав-

ляют плотные песчаники и алевролиты с пори-

стостью менее 7-8% и тонкотрещиноватые ар-

гиллитоподобные глины. Эти породы в преде-

лах залежи вторично газонасыщены, однако, 

при обычном вскрытии они практически не от-

дают газ в скважины. На поздних стадиях раз-

работки, когда в условиях газового режима те-

кущие пластовые давления в основных эффек-

тивных коллекторах резко снижаются, слабоп-

роницаемые газонасыщенные породы по всему 

объему залежи начинают медленно отдавать газ 

в прилежащие хорошие коллекторы и трещино-

ватые зоны, образующие естественную дрена-

жную систему. Таким путем газ плотных пород, 

являющийся по сути аналогом сланцевого и 

центральнобассейнового газа, пополняет запа-

сы эффективных коллекторов. Анализ разрабо-

тки Шебелинского месторождения показывает, 

что в последнее десятилетие такая подпитка 

составляет около 2 млрд. м
3
 в год [14,15]. Таким 

образом, здесь создаются условия для спонтан-

ной добычи нетрадиционного газа совместно с 

обычным газом.  
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Запасы такого газа внутри крупных зале-

жей весьма значительны и следует задуматься 

над тем, как активизировать процесс его добы-

чи с помощью современных технологий. Сле-

дует подчеркнуть, что процесс спонтанной до-

бычи нетрадиционного газа возможен только в 

условиях газового режима разработки. Если 

проявляется активный упруговодонапорный 

режим, текущие пластовые давления остаются 

достаточно высокими, залежь обводняется, и 

остаточный газ плотных пород оказывается за-

блокирован пластовой водой.  

Термодегидратационная зона нижнего гид-

рогеологического этажа соответствует зоне глу-

бинного катагенеза (градации МК3-АК1), зале-

гает на глубинах более 3,5-5,5км и развита то-

лько в пределах рифтовой части прогиба. Осно-

вной особенностью этой зоны является резкое 

увеличение степени постседиментационного 

преобразования пород по сравнению с зоной 

начального катагенеза, сопровождающейся 

прогрессирующей редукцией пустотного про-

странства пород. Трещинно-поровые и кавер-

ново-трещинные коллекторы со значениями 

пористости более 8-10% и проницаемости бо-

лее 5мд развиты локально в виде изолирован-

ных ограниченных по размерам тел. Развитие 

вторичной пористости и трещиноватости лишь 

частично и локально компенсирует общую де-

градацию пустотного пространства. Большая 

часть породного массива представлена плотны-

ми низкопористыми (3-7%) и слабопроницае-

мыми (менее 1мд) породами.  

В гидрогеологическом отношении термо-

дегидратационная зона характеризуется спора-

дическим развитием остаточно-очаговых и 

трещинно-жильных гидродинамических сис-

тем, насыщенных катагенными водами в разли-

чной степени смешанных с седиментогенными, 

а также газом. Пластовые давления в таких изо-

лированных системах являются сверхгидроста-

тическими как в водоносных, так и в газонос-

ных резервуарах с коэффициентами аномально-

сти от 1,3-1,5 до 1,9-2,1. Периодически проис-

ходят инъекции флюидов из более глубоких зон 

и разгрузка их в вышележащую зону по раск-

рывающимся тектоническим нарушениям.  

Данная зона вскрыта бурением более чем 

на 50 структурах, однако, промышленные зале-

жи газа традиционного типа выявлены лишь на 

10 структурах. В юго-восточной части северной 

прибортовой зоны небольшие залежи открыты 

в песчано-алевритовых горизонтах московского 

яруса на Дробышевской и Святогорской струк-

турах. В центральном сегменте северной при-

бортовой зоны, а также в центральной части 

приосевой зоны залежи газа разведаны в песча-

но-алевритовых породах верхневизейского 

комплекса на Березовском, Степовом, Красно-

кутском, Комышнянском, Гоголевском место-

рождениях. В приосевой зоне центральной час-

ти рифтогена газоконденсатные залежи встре-

чены в песчано-алевритовых и карбонатных 

породах нижневизейско-турнейского комплекса 

(Рудовское, Перевозовское, Мачехское место-

рождения). 

Наиболее значительным по запасам из этих 

залежей является залежь горизонта В-16 Бере-

зовского месторождения, запасы которого сос-

тавляют около 12млрд. м
3
 газа. Остальные за-

лежи содержат незначительные запасы.  

К термодегидратационной зоне приуроче-

ны наиболее глубокие из выявленных в ДДВ 

залежей газа (Перевозовское месторождение, 

интервал 6222-6300м, С1v1; Восточно-

Полтавское месторождение, интервал 6274-

6750, С1s2; Комышнянское месторождение, ин-

тервал 6067-6059 С1v2). 

На многих структурах при опробовании 

горизонтов в зоне глубинного катагенеза прито-

ков флюидов или вообще не получено или по-

лучены незначительные притоки газа (Шебели-

нское, Славянская и др.). На ряде структур по-

лучены значительные притоки пластовых вод 

(Северо-Волвенковская, Ново-Мечебиловская и 

другие) или притоки газа с водой (Балаклейско-

Савинская, Западно-Шебелинская, Горобцевс-

кая структуры).  

Для горизонтов в зоне глубинного катаге-

неза характерна резкая изменчивость коллекто-

рских свойств как по площади, так и по разрезу. 

Мощные притоки газа, достигающие 1-1,2млн. 

м
3
/сут. получены из песчаников турне на Рудов-

ском и верхнего визе на Гоголевском месторож-

дениях. Однако, мощные фонтаны получены из 

единичных скважин. Соседние скважины дают 

незначительные притоки или оказываются «су-

хими», что свидетельствует об ограниченных 

размерах резервуаров с традиционной газонос-

ностью. Об этом говорит также быстрое сни-

жение пластовых давлений и дебитов газа при 

его отборе. Так в скв. 102 Рудовской на протя-

жении первых 7 месяцев дебит газа резко сни-

зился, а пластовое давление упало с 83,0 до 

33,0-35,0 МПа [16].  

Анализ материалов бурения, опробования 

скважин и литологических исследований в ДДВ 

и в других регионах свидетельствуют о том, что 

абсолютно большая часть пород в зоне глубин-

ного катагенеза представлена массивом плот-

ных низкопористых слабопроницаемых пород. 

Лишь на отдельных участках песчаники и изве-

стняки в силу специфических условий осадко-

накопления, особенностей состава и структуры 
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частично сохранили достаточно высокие пер-

вичные коллекторские свойства и даже улуч-

шили их вследствие развития вторичной порис-

тости и трещиноватости. Как указывают многие 

исследователи, такими породами являются хо-

рошо отсортированные мономиктовые кварце-

вые песчаники мелководо-морских (пляжевые, 

песчаных кос и баров) и аллювиальных фаций, 

а также карбонатные органогенные постройки-

рифы, биогермы, биостромы [17-19]. К таким 

породам приурочены изолированные остаточ-

но-очаговые природные резервуары. С ними 

связаны наиболее значительные залежи в зоне 

глубинного катагенеза.  

Трещинно-жильные резервуары зон текто-

нических разрывов и дробления имеют сравни-

тельно небольшие размеры и сложную про-

странственную конфигурацию, которая опреде-

ляется совместным действием литолого-

фациальных факторов и особенностей развития 

тектонических напряжений в породном масси-

ве. 

В целом следует признать, что зона глу-

бинного катагенеза является зоной затухающей 

промышленной газоносности традиционного 

типа как по количеству залежей, так и в осо-

бенности по запасам газа. Сохранившиеся здесь 

залежи связаны в основном с природными ре-

зервуарами остаточно-очагового типа, а наибо-

лее продуктивные участки, по-видимому, приу-

рочены к трещинно-жильным резервуарам.  

В то же время в зоне глубинного катагене-

за, по всей вероятности, существуют благопри-

ятные условия для широкого развития нетради-

ционного газонакопления. Формации карбона, 

залегающие в этой зоне, являются основными 

газогенерирующими толщами. Непосредствен-

но газ генерируют серо- и темноцветные глини-

стые и кремнисто-карбонатно-глинистые толщи 

морского происхождения, обогащенные ОВ, 

угольные пласты и пропластки, углистый дет-

рит. Эти породы генерировали большие объемы 

углеводородных газов, в основном метана, на 

всех этапах главной зоны газообразования (по 

С.Г. Неручеву и др., 1971) от градации МК1 до 

АК1. 

Газогенерация началась еще в зоне началь-

ного катагенеза и продолжалась в зоне глубин-

ного катагенеза. В этой зоне сланцеватые ар-

гиллиты с пористостью 3-5% могут содержать 

большие объемы углеводородного газа, образуя 

залежи сланцевого газа. В угольных пластах, 

пропластках и вмещающих породах содержится 

угольный газ.  

Песчано-алевритовые породы в зоне глу-

бинного катагенеза, в большинстве случаев, 

имеют пористость 3-5% и только на отдельных 

участках отмечается пористость 8-15%. В пес-

чаниках за переделами ловушек поровое про-

странство первоначально было насыщено плас-

товыми водами. В зоне глубинного катагенеза в 

них сохраняются в основном субкапиллярные и 

капиллярные поры. Генерируемый в глинистых 

породах газ под действием молекулярных сил 

вытесняет воду из тонких пор. В результате в 

уплотненных песчаниках формируются залежи 

газа центральнобассейнового типа. 

Как известно, для вытеснения воды газом 

из тонких пор необходима гидрофобизация по-

верхности частиц породы, которая осуществля-

ется за счет высокомолекулярных органических 

соединений. В этой связи следует обратить 

внимание на то обстоятельство, что на этапе 

МК3 (жирные угли) отмечается возрастание ге-

нерации гомологов метана в угленосных фор-

мациях карбона, а их спектр расширяется за 

счет высокомолекулярных соединений. Это от-

носится как к лейптинитовым углям нижнего 

карбона, так и витринитовым углям среднего 

карбона. С увеличением степени преобразова-

ния пород (градации МК4-МК5 и особенно АК1) 

генерация высокомолекулярных соединений 

резко снижается.  

Таким образом, в верхней части зоны глу-

бинного катагенеза создаются наиболее благоп-

риятные условия для гидрофобизации поверх-

ности субкапиллярных и капиллярных каналов, 

что приводит к вытеснению воды газом из низ-

копористых как глинистых, так и песчано-

алевритовых пород. Вода под действием моле-

кулярных сил под высоким давлением вытесня-

ется в участки, где сохранились более высоко-

пористые песчаники и в трещинно-жильные 

зоны, а в конечном итоге ее избыток удаляется 

в вышележащую гидродинамическую зону с 

квазигидростатическими пластовыми давлени-

ями. Вследствие рассмотренных процессов в 

зоне глубинного катагенеза, особенно в ее вер-

хней части формируются скопления сланцево-

го, угольного и центральнобассейнового газа в 

толще уплотненных пород различного состава. 

А.Е. Лукин впервые обратил внимание на 

тесную взаимосвязь всех трех типов газонос-

ных «плотных» коллекторов в Днепровско-

Донецком авлакогене – сланцевого газа, 

центральнобассейнового газа, угольного метана 

[2]. По нашему мнению, именно в зоне глубин-

ного катагенеза особенно в ее верхней части в 

наиболее полной мере реализуется это положе-

ние. Здесь возникают мощные массивы практи-

чески безводных низкопористых слабопрони-

цаемых газонасыщенных пород, представляю-

щих переслаивание аргиллитов, содержащих 

сланцевый газ, угольных пластов, содержащих 
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угольный метан, и плотных песчаников, содер-

жащих центральнобассейновый газ. Эти толщи 

представляют единую газононасыщенную сис-

тему, и такой тип нетрадиционного газа назван 

нами комбинированным[9]. Удобным является 

также применяемый в американской литературе 

термин «tight gas» (газ плотных пород).  

Верхняя часть (кровля) термодегидратаци-

онной зоны в ДДВ обычно совпадает с сущест-

венно глинистыми частями разреза карбона, в 

которых при наблюдающемся переслаивании 

песчано-алевритовых, карбонатных и глинис-

тых пород, явно преобладают последние. В та-

ких толщах по сравнению с существенно пес-

чанистыми частями разреза раньше начинаются 

процессы катагенетической редукции пористо-

сти и проницаемости песчано-алевритовыми 

породами, и в целом вся толща превращется в 

массив плотных слабопроницаемых пород уже 

в начале градации МК3. Раньше такие толщи 

выделены нами как «катагенетический флюи-

доупор», контролирующий зону сверхгидроста-

тических пластовых давлений и имеющий ско-

льзящее стратиграфическое положение [10,20]. 

С северо-запада на юго-восток и от приборто-

вых частей впадины к ее оси он перемещается 

из карбонатно-кремнисто-глинистых формаций 

нижнего – низов верхнего визе через алевро-

глинистую толщу нижнего серпухова и тере-

генно-карбонатную формацию нижнего башки-

ра в существенно глинистую толщу верхов мос-

ковского яруса (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Стратиграфическое положение кровли глубинной зоны комбинированного нетрадиционного 

газонакопления. 1 – краевые нарушения Днепровско-Донецкого рифтогена; 2 – пункты, в которых 

установлено развитие СГПД; стратиграфическое положение кровли глубинной зоны  

комбинированного нетрадиционного газонакопления: 3 – С1v1, C1v2низ; 4 – С1s1; 5 – С2b1; 6 – С2m 

 

В свете развиваемых новых представлений 

этот «катагенетический флюидоупор» можна 

рассматривать как резервуар комбинированного 

нетрадиционного газа с преобладанием сланце-

вого газа регионального развития. 

В подстилающих «катагенетический флюи-

доупор» толщах с существенной ролью песча-

но-алевритовых пород также развит комбини-

рованный нетрадиционный газ, но с преоблада-

нием центрально-бассейного газа в плотных 

песчаниках и с «вкраплениями» традиционных 

залежей газа в отдельных изолированных резе-

рвуарах с лучшими коллекторами. 

Данные толщи пород можно рассматривать 

как глубинную зону комбинированного нетра-

диционного газонакопления. 

О высокой степени газонасыщенности плот-

ных пород в зоне глубинного катагенеза свиде-

тельствуют многочисленные интенсивные газо-

проявления, которые говорят кроме того о свер-

хгидростатическом характере внутрипоровых 

давлений в «плотных» коллекторах, а также 

результаты опробования, при которых без про-

ведения специальных методов интенсификации 

получены небольшие притоки углеводородного 

газа, составившие 1-10тыс. м
3
/сут иногда и бо-

лее. Газопроявления и небольшие притоки газа 

отмечены практически во всех скважинах 

вскрывших каменноугольный катаген. Э. Ста-

вицкий, П. Голуб, Н. Тхоровская полагают, что 

выделенный нами «катагенетический флюидо-

упор» абсорбирует метан, который поступает из 

более глубоких зон при различных динамичес-

ких колебаниях и стрессах [3].  

Кровля этого газонасыщенного массива пло-

тных пород вскрывается на глубинах от 2,0 – 

2,5 км на открытых палеозойских поднятиях 

северо-западных окраин Донбасса до 5,0–5,5 км 
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в районе Сребненской депрессии. При залега-

нии на глубинах до 4,5 - 5,0 км эта газонасы-

щенная толща может представлять коммерчес-

кий интерес для освоения нетрадиционного 

газа с применением современных технологий 

его добычи, таких как горизонтальное бурение, 

многоступенчатые гидроразрывы и др. 

Задачей поисково-разведочных работ долж-

но быть выявление площадей и участков с по-

вышенной газонасыщенностью этого породно-

го массива («sweet spots»), лишенных значите-

льных скоплений активных подземных вод и 

залегающих на минимально возможных глуби-

нах. 

В нижней части зоны глубинного катогенеза 

(градации МК5 – АК1) и особенно в зоне мета-

генеза (градации АК2 – АК4) наблюдается даль-

нейшая деградация пустотного пространства 

всех типов пород. Пористость аргиллитов, пе-

реходящих в глинистые сланцы, и сливных пес-

чаников с регенерационным кварцевым цемен-

том снижается до 1-3% и менее. Трещинова-

тость и вторичная пористость развиты нерав-

номерно и лишь в небольшой степени компен-

сируют общую редукцию пустотного простран-

ства пород и дефлюидизацию разреза.  

В породах, преобразованных на этапах МК5 

– АК1 на ряде площадей крайнего юго-востока 

ДДВ и северо-западных окраин Донбасса в ни-

жнем карбоне встречены проявления водораст-

воренных и свободных газов метаново-

углекислого и азотно-метаново-углекислого 

состава (Северо-Волвенковская, Камышевахс-

кая, Ново-Мечебиловская площади). О составе 

газов, циркулирующих в трещинных системах 

зоны метагенеза, позволяют судить данные о 

составе газово-жидких включений в гидротер-

мальных минералах Нагольного кряжа, Ники-

товского рудного поля и других районов Донба-

сса, газы которых по данным разных авторов 

имеют углекислый и азотно-углекислый состав 

с примесью водорода (до 12-20%) и метана 

(обычно до 5-10%) [21]. 

Небольшие трещинно-жильные скопления 

таких газов сложной пространственной конфи-

гурации врядли могут представлять промыш-

ленный интерес. Таким образом, низы зоны ме-

зокатагенеза и особенно зона апокатагенеза 

представляют собой сумеречную зону как для 

традиционного так и нетрадиционного газона-

копления. 

Развиваемые в настоящей работе представ-

ления позволяют по-новому взглянуть на перс-

пективы промышленной газоносности некото-

рых структур, участков и районов. Остановимся 

на некоторых моментах. 

Для залежей нетрадиционного газа в плот-

ных слабопроницаемых породах теряют смысл 

некоторые основополагающие положения тра-

диционной геологии нефти и газа. Например, 

такие как непременная необходимость наличия 

покрышки и ловушки в традиционном понима-

нии. Глинистые породы, содержащие сланце-

вый газ, сами по себе одновременно являются и 

газогенерирующей толщей, и коллектором, и 

покрышкой, и ловушкой. Поэтому они могут 

представлять промышленный интерес и за пре-

делами антиклинальных ловушек. В этом от-

ношении перспективными на нетрадиционный 

газ являются участки моноклинального залега-

ния пород, занимающие большие площади. 

В частности следует обратить внимание на 

обширную монокликаль отделяющую южную 

прибортовую часть ДДВ от ее приосевой части 

(Лозовская моноклиналь). Здесь породы сред-

него и особенно нижнего карбона, измененные 

в зоне глубинного катагенеза (градация МК3), 

могущие содержать комбинированный нетра-

диционный газ, вскрываются на глубинах 3,5 – 

5,0 км, доступные для освоения [22]. 

Хотя структурный контроль не имеет для на-

копления нетрадиционного газа решающего 

значения, однако крупные высокоамплитудные 

брахи антиклинальные поднятия представляют 

интерес, поскольку в их пределах перспектив-

ные комплексы вскрываются на глубинах на 1,0 

– 1,5 км меньших, чем в прилежащих прогибах. 

Это имеет значение для освоения перспектив-

ных глубоких комплексов на разрабатываемых 

месторождениях. Например, на крупнейшем в 

регионе Шебелинском месторождении, где пер-

спективный на комбинированный нетрадици-

онный газ среднекаменноугольный комплекс 

вскрывается на глубинах 4-5 км [9]. На еще ме-

ньшей глубине 3-4 км он вскрывается на Спи-

ваковском месторождении, где в уплотненных 

породах среднего карбона также отмечались 

газопроявления. 

Осложняющим моментом в пределах антик-

линальных поднятий может быть наложенный 

эпигенез, при этом его последствия могут 

иметь как позитивный характер – образование 

вторичной пористости и развития трещинова-

тости, так и негативный – весьма интенсивная 

цементация пустотного пространства пород. 

Следует также обратить внимание на круп-

ную брахиантиклинальную структуру в Бахму-

тской котловине – Славянскую где поиски тра-

диционных залежей не увенчались успехом, 

однако, в уплотненных породах среднего кар-

бона на глубине 2,5 – 3,0 км отмечались газоп-

роявления и небольшие притоки метанового 

газа. Дальнейшая разработка проблемы должна 
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привести и к другим практическим рекоменда-

циям. 

Необходимо также подчеркнуть, что освое-

ние зоны глубинного нетрадиционного газона-

копления наиболее безопасно с экологической 

точки зрения, поскольку речь идет о горизонтах 

на глубинах 3-5км, выше которых на глубинах 

2-3км в разрезе имеются многочисленные бу-

ферные рассолоносные и газоносные горизон-

ты, которые могут принять рабочие растворы в 

случае неожиданного их прорыва вверх при 

проведении гидроразрывов и других работ. 
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Вступ. Визначення туризму як однієї з га-

лузей пріоритетного розвитку багатьох регіонів 

України робить необхідним всебічне оцінюван-

ня ресурсної бази, можливостей широкого ви-

користання територій для туристської діяльнос-

ті. Ця діяльність належить до видів суспільної 

практики із яскраво вираженою ресурсною орі-

єнтацією. Завдяки своєму географічному поло-

женню та природно-ресурсному потенціалу 

Херсонська область визначається активним ро-

звитком туризму та рекреації, в той же час, ак-

туальними залишаються комплексні суспільно-

географічні дослідження туристсько-

рекреаційних ресурсів регіону та особливості їх 

розподілу по території області.  

Виклад основного матеріалу. Традиційно, 

під туристсько-рекреаційними ресурсами розу-

міють сукупність природних, природно-

технічних, соціально-економічних комплексів 

та їх елементів, що сприяють відновленню та 

розвитку фізичних та духовних сил людини, її 

працездатності; сукупність об'єктів природного, 

природно-антропогенного, соціального похо-

дження, які використовуються для туризму, лі-

кування, оздоровлення та впливають на терито-

ріальну організацію рекреаційної діяльності, 

формування рекреаційних районів (центрів), їх 

спеціалізацію та економічну ефективність. Іс-

нує значна кількість класифікацій туристсько-

рекреаційних ресурсів [2], зокрема розрізняють 

природні і соціально-економічні (або природні і 

культурно-історичні) ресурси рекреаційної дія-

льності [1]. За геосферним підходом виділяють 

природно-географічні (літосферні, атмосферні, 

гідросферні, біосферні) та суспільно-

географічні (соціосферні та техносферні) [7]. 

Грунтуючись на суспільно-географічному під-

ході туристсько-рекреаційні ресурси поділя-

ються також на природно-географічні (природні 

та природно-антропогенні) та суспільно-

географічні (історико-культурні, біосоціальні, 

подієві, інфраструктурні) [2]. Поєднання різних 

видів туристсько-рекреаційних ресурсів формує 

фундамент для розвитку туристичної та рекре-

аційної діяльності. Зрозуміло, що природні ре-

сурси являються більш «усталеним» ресурсом, 

ніж суспільно-географічні. Стосовно останніх 

можна говорити про історичне та культурне на-

дбання, яке має територія, в той же час, варто 

розуміти можливості його розширення, та голо-

вне – особливості соціально-економічного роз-

витку, що сприяє або гальмує розширення при-

родно-антропогенних та усіх видів суспільно-

географічних ресурсів.  

Херсонська область має значні туристсько-

рекреаційній ресурси як природно-географічні 

[4, 5], так і суспільно-географічні [3, 6]. В той 

же час, в межах області туристсько-рекреаційні 

ресурси розподілені нерівномірно, що забезпе-

чую диференціацію розвитку туристичної та 

рекреаційної діяльності по містам та районам. 

В суспільно-географічних дослідженням для 

вивчення територіальної диференціації забезпе-

ченості ресурсами використовують ряд методів 

[8, 9].  

Для аналізу територіального розподілу ту-

ристсько-рекреаційних ресурсів Херсонської 

області було проведено кластер-аналіз за 98  
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Рис. 1. Групування міст та районів Херсонської області, 2007-2010 рр. 

(за допомогою кластер-аналізу: об’єднання кластерів за масштабованою відстанню). 
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показникам, 70 % із яких характеризують ная-

вні туристсько-рекреаційні ресурси, інші – со-

ціально-економічні показники, які пропонуємо 

розуміти як можливості для їх використання. 

Групування адміністративних районів за окре-

мими показниками із застосуванням кластерно-

го аналізу, який є одним із ефективних методів 

класифікації і передбачає поділ багатовимірної 

вихідної сукупності на класи, групи-кластери за 

кількісними показниками. Ґрунтуючись на матри-

цях подібності, що сформувалися на основі 

розрахованих відстаней між об'єктами, прово-

дилося групування міст та районів, шляхом 

об'єднання «найближчих» за показниками об'єк-

тів у один кластер. На першому кроці, коли ко-

жен адміністративний район є окремим класте-

ром, у новий кластер об'єднуються два райони, 

міра подібності яких є найбільшою [8]. Посту-

пово, «послаблюючи» критерій відносно подіб-

ності об'єктів, об'єднується все більша кількість 

об'єктів. З кожним кроком до кластерів вищого 

порядку включаються цілі групи адміністратив-

них районів, які значно різняться між собою. 

На останньому кроці всі об'єкти об'єднуються в 

один кластер. Таким чином, отримані кластери – 

це група територіальних одиниць, що мають по-

дібні особливості розвитку. Проведення класте-

ризації дозволяє простежити формування груп 

районів та їх переформування в часі, що дозволяє 

виявити найбільш стійкі тенденції та усталені 

групи районів. 

Для групування міст та районів Херсонсь-

кої області було відібрано показники за 

п’ятирічний період 2007-2011 рр. [10]. Для 

зʼясування стабільності групування міських рад 

та районів, як прояву стійкості розвитку, було 

виконано кластерний аналіз на кожен рік дослі-

джуваного періоду. Обʼєднання в кластери здій-

снювалось методом міжгрупових звʼязків, в 

якості дистанційного коефіцієнта використову-

валась відстань Евкліда. В результаті обчислень 

отримали дендрограми, на яких графічно відо-

бражено склад кластерів (рис. 1). Далі фіксува-

вся склад кожної групи на розрахунковий мо-

мент часу, а порівнянням дендрограм на різні 

моменти відслідковувалися зміни складу груп. 

Результати групування за 2011 рік візуалізова-

но у вигляді дендрограми (рис. 2) та представ-

лено на картосхемі (рис. 3).  

Порівняльний аналіз дендрограм групу-

вання показав, що протягом всього досліджува-

ного періоду існує одна велика стабільна за 

складом група із дванадцяти районів: Високо-

пільський, Іванівський, Верхньорогочанський, 

Нижньосірогоський, Великолепетиський, Но-

воворонцовський, Великоолександрівський, 

Каланчацький, Бериславський, Чаплинський, 

Горностаївський та Новотроїцький. В ній тіль-

ки Бериславський відсутній станом на 2007 рік. 

Це свідчить про відносну однорідність групи за 

умовами розвитку районів і їх станом протягом 

досліджуваного періоду (2007 – 2011 роки). Ін-

акше, вказані райони мають подібність у забез-

печеності туристсько-рекреаційними ресурса-

ми. 

Значно менша, але стабільна у часі група, 

що існує весь досліджуваний період, складаєть-

ся з двох районів – Геніченський та Скадовсь-

кий. Спостерігається деяка подібність Голопри-

станського та Цюрупинського районів, які зна-

ходяться в одній групі у 2007 і 2010 роках, а в 

інші розрахункові моменти часу розташовані у 

сусідніх близьких групах. Голопристанський 

район ситуативно знаходиться в групах з Гені-

ченським, Каховським районами і м. Новою 

Каховкою. Цюрупинський район також утворює 

тимчасову групу з Білозерським районом і у 

2011 році потрапляє у найбільш масову першу 

групу. Ще одна квазістабільна група утворена 

Білозерським районом і м. Нова Каховка (у 

2008 і 2010 роках), які проявляють певну подіб-

ність також з Каховським районом.  

Найбільшу несхожість з іншими районами 

проявляють міста Нова Каховка і Херсон. Нова 

Каховка лише у 2010 році потрапляє у групу з 

Білозерським районом і у 2011 році – з Голоп-

ристанським районом. Протягом 2007 – 2009 

років цей обʼєкт відносно віддалений від ін-

ших. Що стосується м. Херсон, то обласний 

центр протягом всього досліджуваного періоду 

знаходиться на найбільшій відстані від інших 

обʼєктів групування. 

Попередній аналіз за іншими системними 

показниками теж підтверджує подібність цих 

районів [9]. Зокрема, використовуючи графоа-

налітичний метод багатовимірної класифікації, 

визначено, що Голопристанський та Цюрупин-

ський райони і м. Херсон мають високий рівень 

наявності та використання туристсько-

рекреаційних ресурсів; аналіз однорідності роз-

витку свідчить про значну відмінність від ін-

ших районів області Скадовського, Геніченсь-

кого, Голопристанського і Каховський районів 

та м. Херсон.  

З проведеного аналізу групування районів 

можна зробити висновок, що найменш здатні до 

асоціювання (найбільш індивідуальні у розвит-

ку) м. Херсон, м. Нова Каховка, а також Голоп-

ристанський, Цюрупинський, Генічеський, 

Скадовський, Білозерський, Каховський райо-

ни. Саме ці територіальні об’єкти (міста та ра-

йони) і є найбільш забезпеченими туристсько-

рекреаційними ресурсами та мають найбільші 

можливості для їх використання. 



Серія «геологія – географія – екологія», випуск 39  

 - 129 - 

 

 

Рис. 2. Групування міст та районів Херсонської області, 2011 рр. 

 

 

Рис. 3. Розподіл міст та районів Херсонської області за туристсько-рекреаційними ресурсами, 2011 р. 
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Висновки. Проведення кластеризації дозво-

лило виконати групування двох міських рад та 

районів Херсонської області, простежити фор-

мування груп районів та їх переформування в ча-

совому вимірі, виявити найбільш стійкі тенденції 

та усталені групи районів, визначити особливос-

ті територіального розподілу туристсько-

рекреаційних ресурсів Херсонської області та 

перспективи подальшого розвитку туристичної 

галузі.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО РОЗПОДІЛУ АНОМАЛІЙ ТЕМПЕРАТУРНО-

ВОЛОГІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВІТРЯ В ПІВНІЧНОМУ ПОЛЯРНОМУ РЕГІОНІ 

 
Проведені дослідження просторово-часового розподілу аномалій температурно-вологісних характеристик. Для 

Північної полярної області виявленні особливості розташування зон аномалій температури повітря, відношення суміші та 

відносної вологості в районі Новосибірських островів на 1000 гПа поверхні. 
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Проведены исследования пространственно-временного распределения аномалий температурно-влажностных характери-

стик. Для северной полярной области выявлены особенности расположения зон аномалий температуры воздуха, отноше-

ния смеси и относительной влажности в районе Новосибирских островов на 1000 гПа поверхности. 
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Вступ. Відповідно розділу 15 звіту другої 

Робочої групи Четвертої оціночної доповіді 

Міжурядової групи експертів по змінам клімату 

дає широкий огляд наукових даних, які свідчать 

про швидкі зміни клімату наприкінці XX– на 

початку XXI століть та їх вплив на природні 

системи і суспільство і фіксуються в полярних 

регіонах та мають глобальне значення [1]. Ві-

дома монографія Л.П. Бурової присвячена 

результатам дослідження вологісних характе-

ристик в атмосфері Північної полярної облас-

ті, але ці дослідження відносяться до початку 

та середини минулого століття [2], тому про-

водяться дослідження динаміки просторово-

часового розподілу температурно-вологісних 

характеристик Північної полярної області за 

період з 1958 по 2001р. 

Об’єкти та вихідні матеріали досліджен-

ня. Використовується інформація про темпера-

туру, відношення суміші та відносну вологість 

повітря (далі температурно-вологісні характе-

ристики) в дослідженому регіоні, яка є резуль-

татом моделювання і отримана з бази даних Ін-

тернету http://www.ecmwf.int/products/data/ arc-

hive/descriptions/e4/index.html. Для аналізу ви-

користані середньомісячні значення температу-

рно-вологісних характеристик на стандартних 

ізобаричних поверхнях у вузлах регулярної сіт-

ки 2,5 × 2,5 (0сх.д. – 180сх.д.; 0зах.д. – 

180зах.д.; 90 – 60півн.ш.). European Centre 

for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF, 

Центр Рідінг, Великобританія) розширений rea-

nalysis проект, ЕРА-40 за період з 1958 по 

2001р.  

Методи дослідження. Всі багаторічні ряди 

даних були підвергнуті первинній статистичній 

обробці [3]. Для аналізу багаторічних змін про-

сторово-часового розподілу річних значень те-

мпературно-вологісних характеристик повітря 

Північної полярної області були розраховані 

аномалії досліджених параметрів повітря арк-

тичного регіону. Як відомо, аномалія – це від-

хилення значення метеорологічної величини від 

її середнього значення за часом або в просторі. 

В даному випадку ми використовували відхи-

лення багаторічної річної величини температу-

рно-вологісних характеристик повітря на 1000 

гПа поверхні для даної місцевості від багаторі-

чного середнього значення температури повітря 

на 1000 гПа поверхні для всього дослідженого 

регіону: 0ºсх.д. – 180ºсх.д.; 0ºзах.д. – 180ºзах.д.; 

90º – 60ºпн.ш. [4]. Отримані поля аномалій тем-

пературно-вологісних характеристик повітря за 

допомогою цілого ряду комп’ютерних програм 

були візуалізовані. 

Результати дослідження та їх аналіз. Та-

ким чином, аналізу підлягали візуалізовані се-

редньорічні поля аномалій температурно-

вологісних характеристик повітря на 1000 гПа 

поверхні для кожного року за період з 1958 по 

2001р. В залежності від знаку відхилення ми 

отримали додатні та від’ємні значення анома-

лій, в якості прикладу використаємо дані за 

2001 рік (рис. 1). 

Аналіз рисунку полів аномалій середньорі-

чних значень температурно-вологісних харак-

теристик повітря на 1000 гПа поверхні за дос-

ліджений період з 1958 по 2001рр. показав, що 

на протязі досліджених 44 років в полях анома-

лій відбувались наступні зміни:  

1 – в центрі Арктичного басейну час від 

часу з’являлася та зникала область відкреслена 

ізолінією -6,0ºС, або -9,0ºС, яка свідчить про 

зниження температури повітря в даному регіо-

ні, частіші зміни стосується розповсюдження 

області зменшення значень відношення суміші, 

яка обмежена ізолінією аномалії -0,5 г/кг, в 

центрі Арктичного басейну час від часу 

з’являлася та зникала область відкреслена ізо-
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лінією 6%, яка свідчить про збільшення значень 

відносної вологості повітря в даному регіоні; 

2 – досліджений регіон в різні роки харак-

теризувався великими значеннями горизонта-

льного градієнта температури повітря (напри-

клад: 1967-1968, 1972-1973рр.); 

3 – в деякі роки, наприклад 1972р., спосте-

рігається зсув -3,0ºС ізолінії до широти 62º, що 

свідчить про стійке проникнення на протязі ро-

ку на територію Західно-Сибірської рівнини 

холодного арктичного повітря (рис. 1-а).  

4 – в деякі роки формується зона від’ємних 

аномалій відносної вологості повітря над Грен-

ландією (1968-69; 1975-76; 1982-83; 1989-90; 

1996-97); 

Але, загальний рисунок ізоліній (картина 

поля), орієнтації улоговин та гребенів, а голов-

не – самі значення аномалій з року в рік повто-

рюються: 

1 – залишається незмінним положення 0ºС 

(нульової) аномалії практично на всій території 

дослідженого регіону; 

2 – на всіх картах фіксується вісь термічної 

улоговини, яка спрямована з Гренландії до За-

хідно-Сибірської рівнини, а також друга, яскра-

во виражена вісь в районі Східно-Сибірського 

моря (рис. 1-а), на всіх картах фіксується зона 

від’ємних аномалій відношення суміші  

(-1,0 г/кг) в районі Новосибірських островів 

(рис. 2-а); 

3 – у всіх досліджених роках значення 

аномалій практично не змінюються, діапазон 

аномалій залишається постійним – від -9,0 до 

+16,0ºС – для температури повітря, від -1,0 до 

+3,0г/кг – для відношення суміші, від -15 до 

+6% – для відносної вологості. 

4 – поле середньорічних значень відносної 

вологості повітря характеризується збільшени-

ми значеннями відносно середнього за полем в 

центрі дослідженої області – над районом Арк-

тичного басейну, збільшення спостерігається до 

6%, та зменшенням над материковою частиною 

до -15%; 

5 – у всіх досліджених роках в районі Схі-

дносибірських островів спостерігається зона 

додатних аномалій до +6%. 

Нанесення на карту Арктичної полярної 

області з вказаними глибинами та висотами над 

рівнем моря поля аномалій середньорічних зна-

чень температури повітря на 1000 гПа поверхні 

за 2000 рік, дозволило виявити деякі особливо-

сті: формування двох постійно існуючих термі-

чних улоговин пов’язано як з циркуляційним 

особливостями в дослідженому регіоні, так й з 

особливостями підстильної поверхні (рис. 1-б). 

Проведений аналіз полів аномалій середньоріч-

них значень температури повітря Північної по-

лярної області дав змогу зробити деякі виснов-

ки. Відомо, що холодне повітря з Арктичного 

басейну проникає на територію материку цик-

лонічними та антициклональними утворення-

ми. Існування взимку стійкої термічної улого-

вини з Гренландії до Західно-Сибірської рівни-

ни, пов’язане, в першу чергу, з розвитком анти-

циклонічної циркуляції в Сибірському районі 

Арктики. В літку, коли Сибірський антициклон 

повністю зникає і замінюється теплою областю 

низького тиску над нагрітою територією Азії, з 

квітня по червень ця вісь майже зникає [5].  

Складні взаємодії відбуваються між атмо-

сферою, океаном і кріосферою. Протягом року 

морський лід змінює своє положення під дією 

океанічних течій і вітру, а також у процесі фа-

зових переходів води. З іншого боку, від поло-

ження межі полів морського льоду залежать 

меридіональні контрасти температури повітря і, 

як наслідок, формування особливостей цирку-

ляції атмосфери [6]. В теплий період року Арк-

тичний басейн знаходиться під впливом слабо 

вираженої області низького тиску, тоді як слабкі 

антициклони спостерігаються над околичними 

районами Північного Льодовитого океану, за-

хоплюючи сектор Тихого океану, з гребенем над 

морями Бофорта і Баренцовим. Влітку Алеут-

ський мінімум слабшає і на картах баричної 

топографії простежується у вигляді улоговини. 

Ісландський мінімум теж досить слабкий. Си-

бірський антициклон повністю зникає і заміню-

ється теплою областю низького тиску над на-

грітою територією Азії. 

Верхоянський хребет та хребет Черського, 

які знаходяться на шляху переміщення повітря-

них мас з Арктичного басейну, являються при-

родним бар'єром, тому в цьому районі форму-

ється невеликий гребень тепла, який існує над 

Новосибірськими островами, на межі морів Ла-

птєвих та Східно-Сибірського в теплий період 

року. Аналіз сезонних змін полів температури 

повітря північної полярної області проводився з 

використанням візуалізованих полів середньо-

місячних значень температури повітря [3].  

Нанесення поля аномалій середньорічних 

значень відношення суміші на поля аномалій 

середньорічних значень приземної температури 

повітря дослідженої області показало однако-

вість рисунку ізоліній аномалій цих двох вели-

чин. Постійно існуюча зона від’ємних аномалій 

відношення суміші співпадає з гребенем додат-

них аномалій температури повітря над Новоси-

бірськими островами (рис. 2-б).  

Треба зробити деякі пояснення, клімат Но-

восибірських островів, які знаходяться в півні-

чній окраїні Азійського материка, має багато 

своїх особливостей. Вчасності, завдяки існу- 



Серія «геологія – географія – екологія», випуск 39  

 - 133 - 

 

 
   а)      б) 

 

Рис. 1. (а) – поля аномалій середньорічних значень температури повітря (ºС) на 1000 гПа поверхні,  

(б) – нанесення на карту Арктичної полярної області з вказаними глибинами та висотами над рівнем 

моря поля аномалій середньорічних значень температури повітря на 1000 гПа поверхні за 2000 рік. 

 

ванню в морі великих площ чистої води, клімат 

островів взимку значно м’якший ніж клімат 

материка. Також клімат Новосибірського архі-

пелагу має мусонний характер. Літом тут пере-

важають холодні вітри з Північно–Льодовитого 

океану, а взимку – холодні вітри з Азійського 

материка. Взагалі, клімат Новосибірських ост-

ровів набагато суворіший, ніж клімат островів 

Європейського полярного сектору, розташова-

них на тих же широтах, таких як, Нова Земля, 

Шпіцберген, Колгуєв та інші. Це залежить від 

значної льодовитості арктичних морів. Завдяки 

мусонним вітрам взимку на островах значно 

тепліше, ніж на найближчому узбережжі Азій-

ського материка. Кількість хмарності в районі 

Новосибірського архіпелагу невелика до почат-

ку розкриття морського льоду. Як тільки розк-

риваються поля льоду, кількість хмарності різко 

збільшується, і над островами утворюються 

густі тумани [7]. 

Таким чином, формування двох постійно 

існуючих термічних улоговин пов’язане як з 

циркуляційним особливостями в дослідженому 

регіоні, так й з особливостями підстильної по-

верхні, що призводить до виникнення над Но-

восибірськими островами, в зоні термічного 

гребеня (додатні аномалії температури повітря) 

зони від’ємних аномалій відношення суміші 

(рис. 2-б). 

Було з’ясовано, що поле аномалій серед-

ньорічних значень відносної вологості повітря 

характеризується збільшеними значеннями від-

носно середнього за полем в центрі дослідженої 

області – над районом Арктичного басейну, збі-

льшення спостерігається до 6%, та зменшенням 

над материковою частиною до -15% (рис. 3-а). 

Збільшення в центрі Арктичного басейну зна-

чень відносної вологості повітря пояснюється 

характером підстильної поверхні – Північно-

Льодовитого океану. 

Формування зони від’ємних аномалій від-

носної вологості повітря над Гренландією 

(1968-69; 1975-76; 1982-83; 1989-90; 1996-

97рр.) пов’язане з характером підстильної по-

верхні (показано стрілками на рис. 3-б). В зоні 

Гренландського льодовикового щита відносна 

вологість має дуже малі значення, іноді <30%, 

що в свою чергу, при від’ємних значеннях тем-

ператури, викликає значне випаровування з по-

верхні снігу та льоду. Тому на багатьох узбере-

жних станціях спостерігається великий дефіцит 

вологості, який можна пояснити впливом фену. 

На східних станціях відносна вологість <50% 

спостерігається при північно-західних та півні-

чних вітрах помірної швидкості.  

Треба зробити зауваження, що формування 

зон від’ємних аномалії над Гренландією повто-

рюється кожні 7 років, що мабуть пов’язане з 

Північно-Атлантичним коливанням, для якого 

характерна 5-7 річна періодичність. З Північно-

Атлантичним коливанням пов'язують характер 

переважаючої погоди в Північній Америці,  
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  а)      б) 

Рис. 2. а) – поле аномалій середньорічних значень відношення суміші повітря,  

б) – нанесення полів аномалій середньорічних значень відношення суміші (г/кг)  

на поля температури повітря 1000 гПа (2001р.). 

 

Гренландії і Європі. У період, коли значення 

індексу високі, спостерігається посилення суб-

тропічного максимуму тиску і поглиблення іс-

ландського мінімуму, що призводить до вели-

ких градієнтів між цими атмосферними утво-

реннями і до посилення вітрів, які несуть з ат-

лантичного океану тепле і вологе повітря до 

північної Європи, тоді як в Канаді і Гренландії 

переважає суха і холодна погода. 

Також на карті чітко фіксується формуван-

ня зони додатних аномалій відносної вологості 

повітря в області термічного гребеня над Схід-

носибірськими островами (рис. 3-а). 

Нанесення на карту Арктичної полярної 

області з вказаними глибинами та висотами над 

рівнем моря поля аномалій відносної вологості 

повітря на 1000 гПа поверхні за 1983 рік, до-

зволило виявити певні особливості: формуван-

ня області від’ємних аномалій в морі Бофорта 

пов’язане з існуючим більшу частину року по-

лем морського льоду в цій області Арктичного 

басейну (рис. 3-б).  

Формування невеликого термічного гребня 

над Новосибірськими островами, на межі морів 

Лаптєвих та Східно-Сибірського призводить до 

утворення області додатних аномалій середньо-

річних значень відносної вологості повітря. 

При нанесені поля аномалій середньорічних 

значень відносної вологості повітря на поле 

аномалій середньорічних значень температури 

повітря в районі Новосибірських островів спо-

стерігається зона додатних аномалій відносної 

вологості в області термічного гребня (рис. 4-а).  

Відносна вологість, як ми знаємо, залежить 

від вмісту водяної пари і температури повітря. 

Залежність тиску насичення від температури 

пояснює той факт, що в Арктиці, при низьких 

температурах спостерігаються більші значення 

відносної вологості ніж в субтропічних пусте-

лях. Відомо, що відносна вологість завжди ви-

сока в Північно-Льодовитому океані, на півночі 

Атлантичного і Тихого океанів, в антарктичних 

водах, де вона досягає таких же або майже та-

ких же високих значень, як і в екваторіальній 

зоні. 

Вміст водяної пари повітря в високих ши-

ротах незначний, але і температура повітря та-

кож низька, особливо взимку. Тому, аномалія, 

яка спостерігається в районі Новосибірських 

островів, може бути поясненна наявністю яск-

раво вираженого гребня тепла. Формування зо-

ни підвищених температур в цьому районі при-

зводить до збільшення вологовмісту у повітрі, 

що інтенсифікує процес хмароутворення та, як 

наслідок, фіксується зростання значень віднос-

ної вологості. Подібні умови спостерігаються 

взимку над холодними материками середніх і 

високих широт, наприклад в Сибірі, де відносна 

вологість в зимові місяці в середньому досягає 

75–80%. Над більшою частиною Європи, особ-

ливо над її північним-заходом, взимку вона в 

середньому 80–85%.  
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  а)                б) 

Рис. 3. а) – поле аномалій середньорічних значень відносної вологості повітря (стрілкою показано фо-

рмування області від’ємних аномалій в морі Бофорта), б) – нанесення на карту Арктичної полярної 

області з вказаними глибинами та висотами над рівнем моря поля аномалій середньорічних значень 

відносної вологості повітря на 1000 гПа поверхні за 1983 рік (стрілкою показано формування зони 

від’ємних аномалій відносної вологості повітря над Гренландією). 

 

 

 

 
  а)       б) 

Рис. 4. Нанесення поля аномалій середньорічних значень відносної вологості (%) на  

а) поле аномалій середньорічних значень температури повітря та на  

б) поле аномалій середньорічних значень відношення суміші (г/кг) (2001р.). 
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При подальшому аналізі аномалій серед-

ньорічних значень відношення суміші спостері-

гається співпадіння зони підвищених значень 

відносної вологості і зони мінімальних значень 

відношення суміші в районі Новосибірських 

островів (рис. 4-б). 

Треба пам’ятати, що гребень тепла в районі 

Новосибірських островів спостерігається тіль-

ки в теплий період року, як наслідок формуван-

ня теплого повітря над Сибірським регіоном, 

тому, збільшення температури повітря в літку 

на 4,0ºС не дає миттєвого значного приросту 

значень відношення суміші. 

Висновки. Аналіз візуалізованих полів те-

мпературно-вологісних характеристик Північ-

ної полярної області дозволив зробити деякі 

висновки: 

1 Загальний рисунок ізоліній (картина по-

ля), орієнтації улоговин та гребенів, а головне – 

самі значення аномалій з року в рік повторю-

ються, таким чином, за досліджені 44 роки яск-

раво виражених змін в полях температурно-

вологісних характеристик не спостерігається. 

2 Складні взаємодії відбуваються між ат-

мосферою, океаном і кріосферою. Формування 

особливостей циркуляції атмосфери залежать 

від меридіональних контрастів температури 

повітря, які, в свою чергу залежать від поло-

ження межі полів морського льоду (протягом 

року морський лід змінює своє положення під 

дією океанічних течій і вітру, а також у процесі 

фазових переходів води). 

3 Формування двох постійно існуючих 

термічних улоговин пов’язано як з циркуляцій-

ним особливостями в дослідженому регіоні, так 

і з особливостями підстильної поверхні, що 

призводить до формування над Новосибірськи-

ми островами, в зоні термічного гребеня (дода-

тні аномалії температури повітря) зони 

від’ємних аномалій відношення суміші. 

4 З’ясовано, що формування зони 

від’ємних аномалій відносної вологості повітря 

над Гренландією (1968-69; 1975-76; 1982-83; 

1989-90; 1996-97рр.) також пов’язане з характе-

ром підстильної поверхні й повторюється кожні 

7 років, що вказує на вплив Північно-

Атлантичного коливання, для якого характерна 

5-7 річна періодичність, але підтвердження цьо-

го факту потребує нових досліджень. 

5 Встановлено, що в районі Новосибірсь-

ких островів спостерігається зона додатних 

аномалій відносної вологості в області терміч-

ного гребня. Вміст водяної пари повітря в висо-

ких широтах незначний, але і температура пові-

тря також низька, особливо взимку, тому, ано-

малія, яка спостерігається в районі Новосибір-

ських островів, може бути поясненна наявністю 

яскраво вираженого гребня тепла. Формування 

зони підвищених температур в цьому районі 

призводить до збільшення вологовмісту у пові-

трі, що інтенсифікує процес хмароутворення та, 

як наслідок, фіксується зростання значень від-

носної вологості. 

6 Аналіз сезонних змін полів температу-

ри повітря північної полярної області показав, 

що гребень тепла в районі Новосибірських ост-

ровів спостерігається тільки в теплий період 

року, тому збільшення температури повітря в 

літку на 4,0ºС не дає миттєвого значного при-

росту значень відношення суміші. 

Проведені дослідження виявили особливо-

сті просторово-часового розподілу температур-

но-вологісних характеристик повітря на 1000 

гПа поверхні. В подальшому необхідно провес-

ти дослідження просторово-часового розподілу 

зазначених характеристик всієї тропосфери Ар-

ктичного регіону. 
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА» 

 
В статті досліджуються підходи до визначення поняття «соціальна інфраструктура». Розглянуто поняття «інфра-

структура», передумови формування терміну «соціальна інфраструктура». Проаналізовано визначення терміну «соціальна 

інфраструктура» за вченими в галузях регіональної економіки, розміщення продуктивних сил, суспільної географії, на основі 

чого було розроблено 4 підходи до розуміння цього поняття, які базуються на функціональному призначенні та матеріаль-

ному представленні соціальної інфраструктури. Розглянуті поняття «територіально-галузева система соціальної інфра-

структури» та «територіальна система соціальної інфраструктури» 

Ключові слова: інфраструктура, соціальна інфраструктура, географія сфери обслуговування, матеріальна база, підп-

риємства, галузі, потреби людей, послуги. 

П.А. Кобылин. ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА». В статье исс-

ледуются подходы к определению понятия «социальная инфраструктура». Рассмотрено понятие «инфраструктура» , пре-

дпосылки формирования термина «социальная инфраструктура». Проанализированы определения термина «социальная 

инфраструктура» по ученым в области региональной экономики, размещения производительных сил, общественной геог-

рафии, на основе чего было разработано 4 подхода к пониманию этого понятия, основанные на функциональном назначе-

нии и материальном представлении социальной инфраструктуры. Рассматрены понятия «территориально-отраслевая 

система социальной инфраструктуры» и «территориальная система социальной инфраструктуры» 

 

Постановка проблеми. В умовах переходу 

України до ринкової економіки, підвищення 

значимості людського капіталу в економіці 

держави все більше зростає соціальна складова 

господарства держави, що потребує в забезпе-

ченні якісних характеристик соціальної інфра-

структури. Значна роль в цьому відводиться 

соціальній інфраструктурі, оскільки вона здійс-

нює виховання підростаючого покоління, відт-

ворення робочої сили, що відповідає потребам і 

рівню робочої сили, створення оптимальних 

житлово-комунальних та побутових умов життя 

населення, сприяє довголіттю та підтриманню 

здоров’я населення, раціональному викорис-

танню вільного часу людей, створює умови для 

відпочинку та підвищенню культурного рівня 

населення; гарантує соціальну захищеність всіх 

груп населення, в тому числі молоді, пенсіоне-

рів, інвалідів; задовольняє потреби в товарах чи 

послугах при підвищенні рівня платоспромож-

ності населення. Таким чином, соціальна ін-

фраструктура забезпечує оптимізацію суспіль-

ного розвитку, сприяє формуванню нової люди-

ни, всебічного розвитку особистості, удоскона-

лення способу життя.  

Питання розвитку соціальної інфраструк-

тури вивчають різні науки, зокрема соціологія, 

регіональна економіка тощо, і серед них важли-

ве місце посідає суспільна географія, оскільки 

вона вивчає територіальні аспекти розвитку со-

ціальної інфраструктури певного регіону, дос-

ліджує комплексно природні та соціально-

економічні фактори, що впливають на розвиток 

соціальної інфраструктури в регіоні.  

Територіальні особливості розвитку соціа-

льної інфраструктури (сфери обслуговування 

населення) певної території досліджує такий 

напрям суспільної географії як географія сфери 

обслуговування (соціальної інфраструктури). 

Важливим аспектом дослідження в географії 

сфери обслуговування є питання визначення 

поняття «соціальна інфраструктура».  

Метою статті є аналіз підходів до розу-

міння терміну «соціальна інфраструктура». 

Виклад основного матеріалу. Поняття 

«соціальна інфраструктура» витікає з терміну 

«інфраструктура». Вперше це поняття 

з’явилося у роботах Л. Маршала (1910). Власне 

термін інфраструктура (в перекладі з латинсь-

кої інфра- нижче, під, структура – будова, роз-

ташування) спочатку використовувався у війсь-

ковому лексиконі та означав комплекс допомі-

жних споруд, що забезпечують дії збройних сил 

(склади боєприпасів та інших військових мате-

ріалів, полігони тощо) [7]. 

В економічній літературі згаданий термін 

з'явився в працях зарубіжних вчених наприкінці 

40-х рр., характеризуючи комплекс галузей, що 

обслуговують промисловість та сільське госпо-

дарство. 3 розвитком суспільного поділу праці 

та посиленням ролі обслуговуючих ланок у 50-

ті рр. були опублковані матеріали Р. Нурксе, П. 

Розенштейна-Родана, А. Хіршмана, А. Янгсона 

та ін., де збереглося розуміння інфраструктури 

як допоміжного утворення, а також робилася 

спроба обгрунтувати її значения для ефектив-

ного функціонування виробництва. Так, амери-

канський учений П. Розенштейн-Родан визна-

чив інфраструктуру як комплекс умов, що за-

безпечують сприятливий розвиток підприємни-

цтва в основних галузях економіки та задово-

льняють потреби населення. Він виділив два 

основних види: господарську (або виробничу) і 

соціальну інфраструктуру [11]. 

З ростом матеріально-технічної бази осві-

ти, культури, охорони здоров'я, побуту і т.д., 

тобто всього того, що, не маючи безпосередньо-

го зв'язку з матеріальним виробництвом, наці-
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лене на створення сприятливих умов для вирі-

шення завдань всебічного і гармонійного роз-

витку особистості, було визнано необхідним 

виділити і спеціально досліджувати також і цю 

частину інфраструктури, яка дещо пізніше 

отримала назву соціальної. 

Формування поняття сутності соціальної 

інфраструктури складалося в науці під впливом 

пошуку цілісного об'єкта соціального плану-

вання, вимог практики вирішення соціальних 

завдань, поставлених у рішеннях XXV і XXVI 

з'їздів КПРС. Нагальність широкомасштабного 

застосування цього терміна призвела до виді-

лення в державному плані розвитку народного 

господарства СРСР на десяту п'ятирічку (1971-

1975 рр.), як і в усіх наступних відповідного 

самостійного розділу «Соціальний розвиток 

радянського суспільства» [4]. 

В процесі вивчення літературних джерел 

стосовно визначення поняття «соціальна інфра-

структура», автором було виділено декілька пі-

дходів.  

І підхід – соціальна інфраструктура розг-

лядається як матеріальна база та її функцією є 

створення умов зайнятого населення у вироб-

ництві. Таке розуміння соціальної інфраструк-

тури поділяють такі вчені як Т. Семенова [28] та 

В.А. Жамін [12]. Для прикладу, за В.А. Жамі-

ним «соціальна інфраструктура – це стійка су-

купність матеріально-речових елементів, що 

забезпечують загальні умови для раціональної 

організації основних видів діяльності людини – 

трудовій, суспільно-політичній та інших, – роз-

виваються в інтересах робітничого класу, всіх 

трудящих соціалістичного суспільства» [12, 

с.14]. В рамках цього підходу ряд вчених М.А. 

Абрамов [1] та Н.А. Утенков [37] розуміють 

соціальну інфраструктуру як комплекс споруд, 

закладів, підприємств. Так, Н.А. Утенков ви-

значає соціальну інфраструктуру як «комплекс 

споруд, підприємств, закладів, які забезпечують 

необхідні житлово-побутові та соціально-

культурні умови для розміщення та нормально-

го життя населення, що бере участь у суспіль-

ному виробництві району (промислового ком-

плексу міста)» [36, c.244]. Така трактовка була 

однією з перших, зустрічалася в роботах 1970-х 

рр., вона мала суто економічний характер, з орі-

єнтацією на виробництво, що й було характерно 

для багатьох понять, які досліджувалися у той 

час в СРСР. Для прикладу, Алаєв Е.Б. розумів 

під соціальною географією галузь соціально-

економічної географії, що вивчає просторові 

процеси і форми організації життя людей, перш 

за все з точки зору умов праці, побуту, відпочи-

нку, відтворення життя людини [2, с. 34].  

ІІ підхід базується на розумінні соціальної 

інфраструктури як сукупності підприємств та 

установ, що забезпечують нормальні умови 

проживання населення. Таку точку зору розді-

ляли такі вчені як Л. Н. Карпов [15], Некрасов 

Н.Н. [19], Е.Б. Алаєв [2], В.Г.Канін [14], М.Д. 

Шаригін [40], Ю.І. Саенко [27], Н.А. Сафронов 

[42], Д.М. Стеченко [32], Топчієв О.Г. [34], Тре-

тяк В.П. [35] тощо. Для прикладу, О.Г. Топчієв 

під соціальною інфраструктурою розуміє «за-

клади, підприємства і комунікаційні мережі 

сфери послуг, що створюють умови для норма-

льної суспільної життєдіяльності, для відтво-

рення населення та трудових ресурсів, для по-

бутового і культурно-освітнього обслуговуван-

ня населення» [34, с.398]. Таке розуміння по-

няття «соціальна інфраструктура», яке зароди-

лося у 1970-х рр., є найбільш поширеним, роз-

роблялося активно у 1980 рр. та продовжує тра-

ктуватися в роботах українським та російських 

вчених ХХІ століття. Відповідно до цього під-

ходу також варто зазначити, що соціальну ін-

фраструктуру розуміють не тільки як сукуп-

ність закладів, підприємств, а й як матеріально-

технічна база. До такої думки схильні такі вчені 

як Л.А. Григорьева [31], С.А. Шавель [38], 

Ю.Б.Рандалов та Ц.Б.Будаєва [36], Комаров, 

М.П. [16], С.А. Юрченко [45] та інші. Так, 

Ю.Б.Рандалов та Ц.Б.Будаєва соціальну інфра-

структуру трактують як «матеріально-речові 

елементи, що створюють умови ефективної дія-

льності людини в усіх сферах суспільного жит-

тя» [36, с. 72]. С.П. Чертополохов [37], Н.А. 

Плащинский [24] замість розуміння соціальної 

інфраструктури як сукупності підприємств або 

матеріальної бази визначають її в якості сукуп-

ності галузей. В.В. Соляр має дещо іншу думку 

стосовно терміну «соціальна інфраструктура» – 

«це цілісна система господарських структур, метою 

яких є здійснення видів економічної діяльності, що за-

безпечують матеріальні умови для функціонування і 

відтворення виробничого комплексу та життезабез-

печення населения регіону, а також специфічні нема-

теріальні умови розвитку людського капіталу віднос-

но до сучасних напрямів суспільного прогресу» [29, 

с. 200]. Таке визначення позначає соціальну інфра-

структуру як суб’єкта ринкових відносин, у той час 

як в попередніх дослідженнях соціальна інфраструк-

тура розглядалася в умовах адміністративно-

командної економіки.  

ІІІ підхід полягає в тому, що соціальна інфра-

структура розглядається як сукупність галузей на-

родного господарства, що забезпечують задоволення 

потреб людей. Таку точку зору поділяють В.І. Дриц 

[10], В.М. Рутгайзер, В.І. Корягіна, Т.І. Арбузо-

ва [33], Лукьянова Н.Г. [17] тощо. Для прикла-

ду, Лукьянова Н.Г. під соціальною інфраструк-
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турою розуміє «складну, мозаїчну, ієрархічну 

систему, що включає галузі різного ступеня 

розвитку та функціонального призначення, за-

гальною метою яких є задоволення потреб на-

селення в різних видах послуг» [17, с.5]. Пого-

джуються із трактовкою функції соціальної ін-

фраструктури задоволення потреб населення в 

його життєдіяльності ряд інших вчених: Н.М. 

Римашевська та В.В. Паціорковський [26], 

Ю.Н. Казаков, Б.С. Мовчан [13], Г.І. Осадча 

[22], проте вони також у своїх визначеннях та-

кож додають функцію нормального проживан-

ня населення, про яку згадувалося у ІІ підході 

та розуміють її в якості матеріальної бази. Так, 

Н.М.Римашевська та В.В.Паціорковський вва-

жають, що соціальна інфраструктура – це «су-

купність суспільних утворень та матеріально-

речових об'єктів, які забезпечують сприятливі 

умови суспільного та особистого споживання, а 

також виробництва в цілому на певній терито-

рії» [26, с. 205]. С.І. Бандур, Т.А. Заяць, В.І. 

Куценко [4], О.М. Алимов, О.І. Кочерга, В.О. 

Богаєнко [3] трактують соціальну інфраструк-

туру як сукупність підприємств (за С.І. Бандур, 

Т.А. Заяць, В.І.Куценко соціальною інфрастру-

ктурою вважається «сукупність об'єктів со-

ціальної сфери, діяльність яких спрямована 

на задоволення особистих потреб, забезпе-

чення необхідних умов для життєдіяльнос-

ті та інтелектуального розвитку людей на 

тій чи іншій території» [3, c.229]), Л.І. Аба-

лкін [43], А.Г. Ягодка [46], Ю.Б. Шпильова [41] 

– сукупність галузей. 

ІV підхід дуже подібний до ІІІ, проте існує 

деяка відмінність: автори уточнюють функцію 

соціальної інфраструктури в якості задоволення 

потреб послугами населенню. Такої думки схи-

ляються такі вчені як: С.Г. Важенін [5], Л.В. 

Бондаренко [9], А.Ю. Шарипов [39], Паламар-

чук М.М., Паламарчук О.М. [23], соціальну ін-

фраструктуру тлумачать як сукупність галузей. 

Для прикладу, Паламарчук М.М. та Паламарчук 

О.М. розглядають соціальну інфраструктуру як 

«частину загальної інфраструктури, сукупність 

галузей, міжгалузеве утворення, що спеціалі-

зуються на обслуговуванні населення, забезпе-

чує потреби населення у різноманітних послу-

гах» [23, с.205]. За Н.Ф. Голіковим, Б.Я. Двос-

киним [8], А.П. Голіковим [7] соціальна інфра-

структура – це сукупність видів діяльності. Так, 

А.П. Голіков визначив соціальну інфраструкту-

ру як «галузі та види діяльності, що обслугову-

ють населення» [7, с. 165]. Н.М. Вітренко розу-

міє соціальну інфраструктуру так: «матеріальна 

основа сфери послуг, що надають населенню 

різні послуги» [14, с. 5]. О.О. Дятлова, М.И. 

Молдованов [44], Р. Дяків [11] розуміють соціа-

льну інфраструктуру саме в якості сукупності 

підприємств.  

Дане розуміння поняття «соціальна інфра-

структура» в рамках ІІІ та IV підходів зароди-

лося у 1980 рр., і почало активно розроблятися 

у 1990 рр. та ХХІ столітті, що пов’язано із соці-

ологізацією географічної науки, привертання 

уваги дослідників-економістів (адже соціальна 

інфраструктура широко досліджується економі-

стами-регіоналістами) до соціальної складової 

господарства пострадянських країн. Таблиця 1 

демонструє наочно основні підходи до визна-

чення терміну «соціальна інфраструктура». 

Окрім вищезгаданих визначень понять 

«соціальна інфраструктура» існують інші тер-

міни. Так, М.В. Микитенко розглядає термін 

«територіально-галузева система соціальної 

інфраструктури», під якою «слід розуміти ком-

плекс взаємопов'язаних інфраструктурних об'є-

ктів, що діють в межах території певного так-

сономічного рангу і перебувають під єдиним 

керівництвом (у тому числі оперативним), або 

тісно взаємопов'язаних допомогою економічних 

договорів і зобов'язань» [21, с. 19]. Такий тер-

мін подають також Ю.Н. Казаков та Б.С. Мов-

чан [13]. Л.А. Меркушева досліджує термін 

«територіальна система соціальної інфраструк-

тури», який являє собою сукупність різного 

«роду закладів обслуговування, єдиних за фун-

кціональним призначенням, покликаних забез-

печувати необхідні умови для відтворення та 

всебічного розвитку певної територіальної спі-

льності населення» [18, c. 47]. 

Висновки. Таким чином, можна зробити 

висновок, що поняття «соціальна інфраструк-

тура» витікає з поняття «інфраструктура», яке 

було виділено у 70-х рр. ХХ сторіччя в окрему 

категорію у зв’язку із розвитком матеріально-

технічної бази сфери послуг та необхідності 

аналізу цілісного об’єкта соціального плану-

вання у СРСР. Існує 4 підходи до розуміння по-

няття «соціальна інфраструктура» з точки зору 

її функції: І підхід стосується створення умов 

зайнятого населення у виробництві, ІІ підхід – 

забезпечення нормальних умов проживання 

населення, ІІІ підхід заснований на забезпеченні 

задоволення потреб людей, ІV – на задоволення 

потреб послугами населенню. Окрім того, з то-

чки зору матеріального представлення соціаль-

ну інфраструктуру розуміють як матеріально-

технічну базу, як сукупність закладів, підпри-

ємств або сукупність галузей народного госпо-

дарства. На наш погляд, соціальна інфраструк-

тура повинна розглядатися з позицій системно-

го підходу і відповідно до розуміння поняття 

«соціогеосистема», яке було введено українсь-

ким вченим Нємець Л.М. [20] пропонуємо вла- 
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Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття «соціальна інфраструктура» (складено автором) 

Підхід Матеріальний об’єкт Автори Функції 

І 

Матеріальна база Т. Семенова, В.А. Жамін Створення умов зайня-

того населення у виро-

бництві 
споруд, заклади,  

підприємства 

М.А. Абрамов, Н.А. Утенков 

ІІ 

підприємства та установи Л.Н. Карпов, Н.Н. Некрасов, 

Е.Б. Алаєв, В.Г. Канін,  

М.Д. Шаригін 

Забезпечення нормаль-

них умов проживання 

населення 

Матеріально-технічна 

база 

Л.А. Григорєва, С.А. Шавель, 

Ю.Б. Рандалов 

галузі С.П. Чертополохов,  

Н.А. Плащинський 

господарські структури В.В. Соляр 

ІІІ 

галузі В.І. Дриц, В.М. Рутгайзер Забезпечення задово-

лення потреб людей 

Матеріальна база Н.М. Римашевська,  

В.В. Паціорковський, 

Ю.Н. Казаков, Б.С. Мовчан  

Забезпечення задово-

лення потреб людей та 

їх нормального прожи-

вання підприємства О.М. Алимов, А.І. Кочерга 

С.І.Бандур, Т.А.Заяць 

галузі Л.И. Абалкин, А.Г.Ягодка, 

Ю.Б. Шпильова  

ІV 

галузі С.Г. Важенин, Л.В. Бондаренко 

А.Ю. Шарипов  

Задоволення потреб 

населення у послугах 

види діяльності М.Ф. Голіков, Б.Я. Двоскін, 1990 

Матеріальна база Н.М. Вітренко 

підприємства О.О. Дятлова, М.И. Молдованов,  

Р. Дяків 

 

сне трактування терміну «соціальна інфрастру-

ктура» – це частина структури регіональної со-

ціогеосистеми, що спрямована на забезпечення 

нормальних умов проживання населення, його 

потреб у послугах (підсистеми освіти, охорони 

здоров’я, культури, житлово-комунального гос-

подарства, транспорту та зв’язку по обслугову-

ванню населення, торгівлі, ресторанного госпо-

дарства, побутового обслуговування, фізкульту-

ри та спорту), що пов’язані через потоки речо-

вини, енергії та інформації в географічному 

просторово – часовому континуумі. Подібні 

теоретичні суспільно-географічні дослідження 

соціальної інфраструктури мають велике зна-

чення, оскільки вони систематизують різні під-

ходи до розуміння цього поняття і на основі 

цього можливо розробити єдину трактовку цьо-

го терміну.  
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ 

 
Стаття присвячена виявленню суспільно-географічних особливостей формування інвестиційної привабливості Хар-

ківського регіону. Для аналізу обрано демографічні та соціально-економічні показники. Розраховано інтегральний показник 

умов формування інвестиційної привабливості районів як суми індексів за кожним показником та на цій основі проведено їх 

ранжування. Виділено шість груп районів за рівнем інвестиційної привабливості. Встановлено, що даним показником в ре-

гіоні спостерігаються значні територіальні відмінності, найбільш інвестиційно привабливими є райони північної частини 

області. 

Ключові слова: інвестиційна привабливість, суспільно-географічні особливості, індексний метод, Харківський регіон 

А.А. Кулешова, Т.В. Озерская. ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИН-

ВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА. Статья посвящена выявлению обществен-

но-географических особенностей формирования инвестиционной привлекательности Харьковского региона. Для анализа 

выбраны демографические и социально-экономические показатели. Рассчитано интегральный показатель условий форми-

рования инвестиционной привлекательности районов как суммы индексов по каждому показателю и на этой основе прове-

дено их ранжирование. Выделены шесть групп районов по уровню инвестиционной привлекательности. Установлено, что 

по данному показателю в регионе наблюдаются значительные территориальные отличия, наиболее инвестиционно привле-

кательными являются районы северной части области. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, общественно-географические особенности, индексный метод, 

Харьковский регион. 

 

Актуальність. Постановка проблеми. В 

умовах сьогодення інвестиційна діяльність є 

важливим фактором соціально-економічного 

розвитку України. Покращення якості та під-

вищення рівня життя населення країни певним 

чином залежить від реалізації на її території 

інвестиційних проектів. А, як відомо, основни-

ми результатами від надходження інвестицій в 

регіони є створення нових робочих місць, зрос-

тання прибуткової частини місцевих бюджетів, 

покращення інфраструктури, у т. ч. соціальної 

тощо. 

Інвестиційна діяльність України характе-

ризується суттєвими територіальними диспро-

порціями, однією з причин чого є різна інвес-

тиційна привабливість регіонів, тобто різнома-

нітний набір характеристик території, на які 

звертають увагу потенційні інвестори під час 

прийняття рішень щодо можливостей інвесту-

вання. Оцінка здатностей регіонів залучати ін-

вестиції для їх подальшого соціально-

економічного розвитку є важливою проблемою, 

дослідженню якої прикута увага багатьох нау-

ковців. 

У рейтингу інвестиційної привабливості 

регіонів України у 2012 р. Харківська область 

посідала перше місце [4]. Проте, виявлення 

особливостей внутрішніх інвестиційних мож-

ливостей регіону сприятиме, з одного боку, під-

тримці існуючого рівня інвестиційної приваб-

ливості окремих районів та населених пунктів, 

а з іншого – визначенню причин низької інвес-

тиційної активності районів області та розробці 

шляхів вирішення цієї проблеми. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Вивченню окремих аспектів інвестиційної 

діяльності та привабливості регіонів України 

присвячені роботи багатьох науковців, зокрема 

В. Гриньової, Г. Дудкіної, С. Запотоцького, 

Ю. Качаєва, І. Матюшенка, А. Пересади та ін. 

Але динамічні зміни в економіці України став-

лять нові запити перед науковцями стосовно 
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аналізу інвестиційної привабливості окремих 

регіонів, зокрема з урахуванням суспільно-

географічного підходу. 

Формулювання цілей статті. Метою да-

ного дослідження є аналіз інвестиційної при-

вабливості Харківського регіону та виявлення її 

суспільно-географічних особливостей. 

Виклад основного матеріалу. Інвестицій-

на привабливість території – це характеристика 

її переваг і недоліків стосовно генерування та 

залучення інвестицій, які залежать від дії суку-

пності політичних, економічних та соціальних 

чинників. На формування інвестиційної при-

вабливості регіонів впливають «жорсткі» фак-

тори, тобто ті, дію яких достатньо складно змі-

нити за короткий проміжок часу. Серед них 

найважливішими є економіко-географічне по-

ложення території, природно-ресурсний потен-

ціал, трудові ресурси, ємність внутрішнього 

ринку, стан інфраструктури тощо. Ступінь 

впливу даних факторів на прийняття рішень 

щодо інвестиційної діяльності на певній тери-

торії залежить від напрямів та сфер діяльності 

інвесторів. Крім цього, інвестиційна привабли-

вість регіонів також залежить від дії «м’яких» 

факторів, таких як діловий клімат, складність та 

процедурні аспекти ведення бізнесу, відкритість 

влади, діловий оптимізм, успішність реалізації 

інвестиційних проектів тощо. Дані чинники 

розглядаються як бар’єри у ведені господарсь-

кої діяльності та реалізації інвестиційних прое-

ктів. Навіть за умов потужного економічного 

потенціалу території наявність хоча б одного з 

«м’яких» факторів може стати причиною від-

мови інвестора від інвестування на даній тери-

торії [4]. 

Інвестиційна привабливість території ви-

ступає важливим фактором ефективності її ви-

користання. При аналізі умов її формування 

варто врахувати показники демографічного та 

соціально-економічного характеру. Досліджен-

ня особливостей формування інвестиційної 

привабливості окремих регіонів України та міст 

обласного значення свого часу проводилося не-

державною організацією – Інститутом реформ, 

фахівцями якого була запропонована концепція 

та методика дослідження [3]. Спираючись на 

існуючий досвід проведення подібних дослі-

джень, в роботі представлені результати аналізу 

умов формування інвестиційної привабливості 

Харківського регіону. Слід зазначити, що пока-

зники міст обласного значення не були врахо-

вані під час здійснення розрахунків, оскільки, 

по-перше, специфіка ведення статистичних 

спостережень не дозволяє коректно об’єднати 

їх в одне ціле з показниками адміністративних 

районів, а по-друге, виявлення особливостей 

формування інвестиційної привабливості саме 

районів області у подальшому дозволить запро-

понувати шляхи покращення інвестиційного 

клімату безпосередньо на локальному рівні, що 

сприятиме удосконаленню інвестиційного імі-

джу Харківського регіону в цілому. 

З метою аналізу особливостей формування 

інвестиційної привабливості адміністративних 

районів Харківського регіону використано 

наступні показники [5]: 

1. Природний приріст (скорочення) 

населення на 1 тис. осіб наявного населення. 

2. Сальдо міграції, на 1 тис. осіб наявного 

населення. 

3. Середньомісячна номінальна заробітна 

плата працівників. 

4. Кількість підприємств на 10 тис. осіб 

наявного населення. 

5. Рентабельність всієї діяльності 

підприємств. 

6. Роздрібний товарооборот, включаючи 

ресторанне господарство, у розрахунку на 1 

особу. 

7. Обсяг реалізованих послуг населенню, 

тис. грн. на 1 особу. 

8. Рівень рентабельності сільськогоспо-

дарської продукції у сільськогосподарських 

підприємствах. 

Для проведення дослідження усі обрані 

показники стандартизувалися на основі 

варіаційного ряду з метою їх коректного 

аналізу: 

(для стимуляторів),  (1), [2], 

(для дестимуляторів),  (2), [2], 

де Xij – значення i-того показника у j -тому 

районі; Xmax, Xmin – мінімальне та максимальне 

значення i-того показника. 

Інтегральну оцінку отримано в результаті 

розрахунку середньої арифметичної простої по 

кожному показнику (за період 2008-2012 рр.): 

  (3), [2]. 

Після проведення розрахунків за формула-

ми 1, 2 та 3 для кожного адміністративного 

району Харківського регіону розраховано су-

марний індекс, який прийнято за інтегральний 

показник умов формування інвестиційної при-

вабливості районів. Результати представлено в 

таблиці 1. 

За показником сумарного індексу особли- 
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Таблиця 1 

Індекси показників для визначення особливостей формування  

інвестиційної привабливості районів Харківського регіону 

назва району 

 

номер показника 

1 2 3 4 5 6 7 8 ∑ індекс 

Балаклійський 0,19 0,68 0,89 0,02 0,29 0,28 0,40 0,25 3 

Барвінківський 0,42 0,00 0,22 0,20 0,26 0,11 0,08 0,14 1,43 

Близнюківський 0,25 0,23 0,11 0,45 0,54 0,11 0,12 0,38 2,19 

Богодухівський 0,51 0,72 0,19 0,45 0,35 0,29 0,12 0,54 3,17 

Борівський 0,51 0,62 0,13 0,64 1,00 0,02 0,43 0,68 4,03 

Валківський 0,75 0,79 0,17 0,28 0,38 0,08 0,57 0,38 3,4 

Великобурлуцький 0,38 0,59 0,18 0,12 0,47 0,31 0,22 0,58 2,85 

Вовчанський 0,39 0,74 0,23 0,34 0,65 0,26 0,28 0,81 3,7 

Дворічанський 0,28 0,60 0,17 0,34 0,58 0,09 0,07 0,51 2,64 

Дергачівський 0,18 1,00 0,39 0,46 0,16 0,40 0,43 0,50 3,52 

Зачепилівський 0,40 0,55 0,14 0,15 0,33 0,21 0,08 0,22 2,08 

Зміївський 0,31 0,83 0,68 0,20 0,24 0,21 0,23 0,00 2,7 

Золочівський 0,76 0,60 0,10 0,49 0,59 0,00 0,37 0,52 3,43 

Ізюмський 0,85 0,55 0,24 0,21 0,79 0,08 0,00 0,45 3,17 

Кегичівський 0,00 0,63 0,25 0,29 0,32 0,07 0,12 0,38 2,06 

Коломацький 1,00 0,23 0,22 0,41 0,63 0,19 0,03 0,13 2,84 

Красноградський 0,11 0,72 1,00 0,00 0,00 0,72 0,38 0,23 3,16 

Краснокутський 0,44 0,69 0,13 0,48 0,36 0,18 0,20 1,00 3,48 

Куп’янський 0,60 0,61 0,19 0,14 0,88 0,05 0,00 0,77 3,24 

Лозівський 0,50 0,46 0,38 0,16 0,54 0,03 0,07 0,40 2,54 

Нововодолазький 0,42 0,54 0,18 0,28 0,23 0,20 0,07 0,11 2,03 

Первомайський 0,72 0,58 0,77 0,71 0,06 0,00 -0,03 0,05 2,86 

Печенізький 0,65 0,77 0,00 1,00 0,34 0,01 0,13 0,60 3,5 

Сахновщинський 0,14 0,40 0,17 0,32 0,26 0,07 0,12 0,13 1,61 

Харківський 0,10 0,93 0,30 0,74 0,42 1,00 1,00 0,69 5,18 

Чугуївський 0,51 0,87 0,35 0,18 0,42 0,07 0,13 0,64 3,17 

Шевченківський 0,24 0,62 0,34 0,48 0,58 0,11 0,18 0,44 2,99 

 

востей формування інвестиційної привабливос-

ті районів Харківського регіону здійснено їх 

ранжування (рис. 1) та проведено групування 

(рис. 2). Оптимальну кількість груп для 27 ад-

міністративно-територіальних одиниць визна-

чено за спеціальною формулою (4): 

      (4), [1], 

де N – кількість адміністративно-

територіальних одиниць. 

Виходячи з аналізу рис. 1 та рис. 2, можна 

зазначити, що Харківський регіон характеризу-

ється значною територіальною диференціацією 

особливостей формування інвестиційної при-

вабливості районів, що в першу чергу пов’язано 

зі специфікою їх соціально-економічного роз-

витку. 

Безперечним лідером є Харківський район, 

умови формування інвестиційної привабливості 

в якому є найкращими. За рахунок свого вигід-

ного економіко-географічного положення район 

за багатьма показниками розвитку економіки та 

соціальної сфери випереджає всі інші райони 

області. Цікавим є те, що друге місце за інтег-

ральним показником формування інвестиційної 

привабливості, хоча і зі значним відривом від 

Харківського регіону, посів Борівський район,  
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Рис. 1. Ранжування районів Харківського регіону за інтегральним показником  

формування інвестиційної привабливості. 

 

 

 
 

Рис. 2. Групування районів Харківського регіону за особливостями інвестиційної привабливості. 
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який не вирізняється серед інших районів яв-

ними специфічними рисами. 

До групи з високими значеннями інтегра-

льного показника умов формування інвестицій-

ної привабливості, а відтак і до групи з високим 

рівнем інвестиційної привабливості належать 

Вовчанський, Дергачівський, Печенізький, Кра-

снокутський, Золочівський, Валківський, 

Куп’янський райони. Слід зазначити, що це пе-

реважно прикордонні та периферійні райони 

області (за винятком Печенізького), що розта-

шовані на півночі, північному заході та край-

ньому сході області. Саме ці райони є інвести-

ційно привабливими з точки зору можливостей 

їх участі у транскордонному співробітництві та 

розвитку на їх території транскордонного підп-

риємництва. 

Більшість районів Харківського регіону ха-

рактеризуються середньою та помірно низькою 

інвестиційною привабливістю. Це в основному 

райони центральної та південної частини обла-

сті, за виключенням Великобурлуцького та 

Дворічанського районів, які є прикордонними, а 

також Богодухівського та Коломацького райо-

нів. До групи з низьким рівнем інвестиційної 

привабливості належать аграрні Сахновщинсь-

кий та Барвінківський райони. 

Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Виявлені суспільно-географічні 

особливості формування інвестиційної приваб-

ливості Харківського регіону свідчать про те, 

що важливою проблемою в області є значні 

внутрішньо регіональні відмінності інвестицій-

ної привабливості. Покращення інвестиційного 

клімату в регіоні в цілому вимагає з боку дер-

жавних органів влади та підприємницьких 

структур активних дій та заходів щодо підви-

щення інвестиційної привабливості централь-

них та південних районів області переважно 

аграрної спеціалізації. Крім цього, потенціал 

інвестиційної привабливості прикордонних ра-

йонів використовується не в повній мірі. Дана 

проблема також потребує уваги та вирішення з 

метою подальшого збалансованого соціально-

економічного розвитку та формування позитив-

ного інвестиційно-інноваційного іміджу Хар-

ківського регіону. 

Зрозуміло, що більш детальний аналіз та-

кого складного явища, як інвестиційна приваб-

ливість території, вимагає врахування не лише 

показників, що характеризують дію соціально-

економічних факторів, а й ряду інших критеріїв. 

Доповнення даної методики якісною оцінкою 

окремих складових дозволить у подальшому 

надати рекомендації щодо підвищення ефекти-

вності використанні інвестиційної привабливо-

сті районів Харківського регіону. 
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ЗМІНИ ГРОЗОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ  

В ХХ ТА НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ 

 
Представлені дослідження просторово-часового розподілу та повторюваності гроз на території України за періоди 

1936-1965 рр. і 1973-2012 рр. Просторовий розподіл грозової активності на території України залежить від орографічної 

неоднорідності та температурного режиму повітря, які сприяють виникненню потужних висхідних рухів повітря та заго-

стренню холодних фронтів. Аналіз середнього числа днів з грозою по Україні виявив максимум у районі Карпат і показав, 

що інтенсивна грозова діяльність залежить від орієнтування гірських хребтів по відношенню до переважаючих потоків, 

висоти схилів та їх захищеності. Виявлено значне зменшення числа днів з грозою в другому періоді. Загальна динаміка змін 

грозової активності за період 1970-2012 рр. показує поступове стійке збільшення числа днів з грозою.  

Ключові слова: повторюваність гроз, статистичні характеристики, орографія. 

Ю.М. Мацук. ИЗМЕНЕНИЯ ГРОЗОВОЙ АКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ В ХХ И В НАЧАЛЕ ХХІ 

СТОЛЕТИЯХ. Представлены исследования пространственно-временного распределения и повторяемости гроз на терри-

тории Украины за периоды 1936-1965 гг. и 1973-2012 гг. Пространственное распределение грозовой активности на тер-

ритории Украины зависит от орографической неоднородности и температурного режима воздуха, которая способствует 

возникновению мощных восходящих движений воздуха и обострения холодных фронтов. Анализ среднего числа дней с грозой 

по Украине выявил максимум в районе Карпат и показал, что интенсивная грозовая деятельность зависит от ориентиро-

вания горных хребтов по отношению к преобладающим потокам, высоте склонов и их защищенности. Выявлено значи-

тельное уменьшение числа дней с грозой во втором периоде. Общая динамика изменений грозовой активности за период 

1970-2012 гг. показывает постепенное стойкое увеличение числа дней с грозой  

Ключевые слова: повторяемость гроз, статистические характеристики, орография. 

 

Постанова проблеми та її актуальність. 

Грози є одним з небезпечних явищ погоди, по-

в'язаних з конвективною хмарністю [1, 2]. Ви-

вчення сучасних регіональних статистичних 

особливостей є основною метою моніторингу 

грозових явищ. Дослідження останніх десяти-

літь показали, що грозова активність чуттєво 

реагує на зміни температури, вологості, радіа-

ційного режиму та складу атмосфери [3, 4]. Су-

часні кліматичні зміни, що характеризуються 

підвищенням температури повітря, мають ви-

рішальний вплив на умови формування небез-

печних явищ погоди, тому моніторинг умов 

утворення грозових явищ на території України 

є актуальним питанням. Достовірність отрима-

них результатів забезпечують фактичні дані про 

повторюваність гроз [5, 6] і застосування мето-

дів статистичного аналізу [7]. Метою цієї робо-

ти є оцінка динаміки грозової активності за пе-

ріод 1936-1965 рр. та 1973-2012 рр. на території 

України з використанням методів статистично-

го аналізу. 

Об'єкти і методи дослідження. При підго-

товці роботи використовувалися дані спостере-

жень мережі 29 гідрометеорологічних станцій 

за грозами (число днів з явищем). Огляд грозо-

вої активності за період 1936-1965 рр. проводи-

вся на підставі даних кліматичного довідника 

[5]. У розрахунках також задіяні по грозам бази 

даних іспанського кліматичного сайту  

http://www.tutiempo.net/clima.htm [6] за період 

1973-2012 рр. з квітня по вересень на території 

України. Дані кожної станції були статистично 

обробленні; результати розрахунків (максима-

льні значення, середньоквадратичне відхилен-

ня) були використані для картування.  

Результати і їх обговорення. Однією з 

найважливіших статистичних кліматичних ха-

рактеристик є середнє багаторічне число днів з 

грозою. Проведемо порівняльний аналіз змін 

середнього числа днів з грозою на території 

України за періоди 1936-1965 рр. і 1973-2012 

рр. (табл. 1). У таблиці для кожного часового 

періоду та місяця року максимальні значення 

представлені жирним шрифтом. Як бачимо, яс-

краво виражена динаміка зменшення середньо-

го числа днів з грозою на території України з 

1936 по 2012 роки, про це ж свідчать й середні 

значення числа днів з грозою, розраховані по 29 

станціям.  

Крім того, за досліджені періоди років від-

буваються територіальні зміни спостережень 

максимумів грозової активності у всі місяці те-

плого періоду року. Так у періоді 1936-1965 рр. 

максимальне середнє число днів з грозою в ли-

пні фіксується на станціях по всій території 

України (Донецьк, Полтава, Ужгород, Ізюм, 

Кривий Ріг), у періоді 1973-2012 рр. максимуми 

характерні для Івано-Франківська, розташова-

ного з підвітряної сторони Карпат (рис. 1). Та-

ким чином, у періоді 1973-2012 рр. найбільші 

значення середнього числа днів з грозою фік-

суються на станції Ужгород в квітні, травні та 

серпні (1,6; 5,3 і 5,2 відповідно). Для червня 

характерний максимум 7,6 на станції Ізюм, у 

серпні – 7,2 на станції Івано-Франківськ і у ве-

ресні – 3,3 на станції Сімферополь. 

Просторово-часовий розподіл середнього 

числа днів з грозою на території України за різ-

ні періоди підтверджує територіальні зміни 

спостережень максимумів грозової активності 

за теплий період року. Так, період 1936-1965 рр. 
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Таблиця 1 

 

Середнє число днів з грозою на території України за періоди 1936-1965 рр. та 1973-2012 рр. 

 

Станція Широта Довгота 

Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Теплий період 

1936- 

1965 

1973- 

2012 

1936- 

1965 

1973- 

2012 

1936- 

1965 

1973- 

2012 

1936- 

1965 

1973- 

2012 

1936- 

1965 

1973- 

2012 

1936- 

1965 

1973- 

2012 

1936- 

1965 

1973- 

2012 

Донецьк 48,06 37,76 1,0 0,7 4,0 2,9 8,0 6,5 9,0 5,4 5,0 2,9 2,0 1,3 4,8 3,3 

Житомир 50,23 28,63 0,9 0,6 5,0 3,3 8,0 4,7 7,0 5,1 7,0 3,5 2,0 1,2 5,0 3,1 

Івано-Фран. 48,96 24,70 1,0 1,3 5,0 5,2 8,0 7,0 8,0 7,2 6,0 5,4 2,0 1,4 5,0 4,6 

Київ 50,40 30,45 0,6 0,9 4,0 4,1 6,0 5,4 7,0 6,3 6,0 3,3 1,0 1,0 4,1 3,5 

Кіровоград 48,51 32,25 0,8 0,9 5,0 3,9 9,0 6,3 7,0 6,1 5,0 3,5 2,0 1,3 4,8 3,7 

Луганськ 48,56 39,26 1,0 0,9 4,0 3,1 7,0 5,9 8,0 6,0 6,0 3,1 2,0 1,7 4,7 3,4 

Одеса 46,43 30,76 0,2 0,9 0,4 3,7 3,0 6,9 6,0 5,8 5,0 5,0 4,0 2,3 3,1 4,1 

Полтава 49,60 34,55 0,8 0,7 4,0 2,8 7,0 4,4 9,0 4,2 6,0 2,5 2,0 1,1 4,8 2,6 

Рівне 50,58 26,13 1,0 0,6 6,0 2,9 7,0 4,4 7,0 5,1 6,0 2,9 3,0 0,6 5,0 2,8 

Тернопіль 49,53 25,60 2,0 0,9 6,0 3,7 8,0 4,4 8,0 5,2 6,0 3,3 2,0 1,1 5,3 3,1 

Ужгород 48,63 22,26 2,0 1,6 7,0 5,3 9,0 5,9 9,0 6,2 6,0 5,2 2,0 1,9 5,8 4,3 

Харків 49,96 36,13 0,8 0,9 5,0 4,1 8,0 6,5 8,0 6,5 6,0 4,1 2,0 1,8 5,0 4,0 

Чернігів 51,46 31,28 0,9 0,7 4,0 2,1 7,0 3,9 8,0 4,2 7,0 2,6 2,0 0,7 4,8 2,3 

Львів 49,81 23,95 1,0 1,0 5,0 4,8 7,0 5,6 8,0 6,4 6,0 4,8 2,0 1,2 4,8 4,0 

Дніпропетровськ 48,60 35,08 0,7 0,8 4,0 4,0 7,0 6,7 7,0 6,4 4,0 4,2 2,0 1,9 4,1 4,0 

Ізюм 49,18 37,30 1,0 0,9 6,0 3,8 9,0 7,6 9,0 6,4 6,0 4,1 3,0 1,9 5,7 4,1 

Керч 45,40 36,41 0,2 0,4 2,0 1,7 4,0 4,3 5,0 4,1 4,0 4,3 2,0 2,8 2,9 2,9 

Конотоп 51,23 33,20 1,0 0,7 7,0 2,6 8,0 4,6 7,0 4,8 2,0 2,6 0,2 1,1 4,7 2,7 

Кривий Ріг 48,03 33,21 0,9 1,0 5,0 4,4 9,0 6,4 7,0 6,2 5,0 3,8 2,0 1,7 4,8 3,9 

Лубни 50,00 33,00 0,7 0,6 5,0 3,2 8,0 4,9 9,0 5,3 6,0 2,7 2,0 1,5 5,1 3,0 

Могилів-Под. 48,45 27,78 0,6 0,7 8,0 3,4 8,0 4,1 6,0 4,8 2,0 2,9 0,3 0,8 5,1 2,8 

Сімферополь 44,68 34,13 0,2 1,0 3,0 3,9 6,0 6,7 5,0 5,6 4,0 5,1 2,0 3,3 3,4 4,3 

Херсон 46,63 32,61 0,5 0,5 3,0 2,4 5,0 4,3 4,0 3,5 3,0 2,4 2,0 1,1 2,9 2,4 

Хмельницький 49,43 26,98 0,7 1,0 4,0 3,9 7,0 6,4 7,0 6,7 5,0 4,0 2,0 0,8 4,3 3,8 

Шепетівка 50,16 27,05 1,0 1,1 6,0 3,1 7,0 5,1 8,0 5,8 5,0 3,6 2,0 0,8 4,8 3,2 

Волод.Волинський 50,83 24,31 2,0 0,7 5,0 3,4 7,0 4,7 7,0 4,9 5,0 3,1 2,0 0,8 4,7 2,9 

Cереднє 1,2 0,8 4,7 3,5 7,2 5,5 7,3 5,5 5,2 3,6 2,0 1,4 4,6 3,4 
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Рис. 1. Середнє число днів з грозою на території України за різні періоди. 

 

характеризується класичною картиною розпо-

ділу гроз на території України: мінімальними 

значеннями характеризуються узбережні райо-

ни й акваторія Чорного моря, максимальні зна-

чення спостерігаються в районі Карпат і перед 

Донецьким кряжем (Луганська та Донецька об-

ласті). Картина просторового розподілу грозо-

вої активності в період 1973 – 2012 рр. значно 

відрізняється: зона мінімумів розташована на 

півночі України, на узбережжі мінімум зберіга-

ється тільки в районі ст. Одеса та над акваторі-

єю Азовського моря. Причому значення міні-

мумів в період 1973 – 2012 рр. менше ніж в пе-

ріод 1936 – 1965 рр. Максимум над Луганською 

та Донецькою областями залишився, але зна-

чення його зменшилися на 25%. Більш значних 

змін зазнав максимум на території Карпат: хоча 

значення цього максимуму менші, але максима-

льні значення розповсюдилися на всю південно-

західну територію України. Цей факт свідчить, 

перш за все, про збільшення температури тро-

посфери, що в сукупності зі збільшеною воло-

гістю повітря сприяє посиленню конвективних 

рухів, які є основою виникнення гроз.  

Крім того, причини розташування зон мак-

симумів та мінімумів на території України 

криються в орографії підстильної поверхні. Бі-

льшість території України розташована в межах 

частини Східноєвропейської рівнини, тут прос-

торовий розподіл небезпечного явища – грози – 

має рівний характер. Ці невеликі відмінності в 

значеннях середнього числа днів з грозою за рік 

по станціях мають походження незначного 

впливу орографії (річки, озера та невеликий 

підйом станції над рівнем моря).  

Загальні риси фізико-географічних умов 

південної та південно-східної частини України 

знаходяться в межах різних геоструктур. Такі 

структури, як Дніпровсько-донецька западина 

та Донецька складчаста споруда, неоднаково 

виражені в сучасному рельєфі, поряд з іншими 

чинниками вони зумовлюють неоднорідність 

степової зони, внутрішньозональну диференці-

ацію ландшафтів. Тому в зонах, які розташовані 
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на шляху характерних потоків повітря (Дніпро-

петровська область) перед Донецьким кряжем 

(Луганська та Донецька область), спостеріга-

ється збільшення середнього числа днів з гро-

зою.  

Ареали степових ландшафтів збільшують-

ся в східному напрямку, з цим пов'язане посла-

блення впливу вологих атлантичних повітряних 

мас і посилення ролі сухих континентальних 

мас. Гірські хребти Українських Карпат і неод-

норідність Донецького кряжа помітно вплива-

ють на інтенсивність грозової діяльності, спри-

яючи виникненню потужних висхідних рухів 

повітря та загостренню холодних фронтів. 

Дослідження показують, що грозова актив-

ність за період 1936-2012 рр. на території Укра-

їни значно змінилася. Розрахунки середнього 

числа днів з грозою за рік за період 1936 – 1965 

рр. виявили число 28,3; щорічне середнє число 

днів з грозою на території України за період 

1970-2012 рр. змінюється від 14,0 (1994 р.) до 

27,8 (2010 р.).  

Але загальна динаміка змін грозової актив-

ності на території України за період 1970-2012 

рр. показує поступове стійке збільшення числа 

днів з грозою (рис. 2). Про збільшення числа 

днів з грозою за період 1961-2010 рр. свідчать 

дослідження проведені для різних територій 

[8]. Сучасні кліматичні зміни, які супроводжу-

ються зростанням температури повітря, можуть 

спричиняти зміни грозового режиму на терито-

рії України. 

Найважливішими умовами виникнення 

гроз є розвиток купчасто-дощової хмарності. 

Грозові явища являються характерними для те-

плого періоду року та пов’язані з купчасто-

дощовими хмарами фронтального та внутріш-

ньомасового походження.  

Для розвитку таких хмарних утворень не-

обхідні: підвищена температура повітря, збіль-

шений вологовміст повітря, а для розвитку по-

тужних конвективних хмар основним є наяв-

ність висотної баричної улоговини, де термічна 

конвекція посилюється динамічним фактором. 
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Рис. 2 Щорічне сумарне число днів з грозою на території Україні  

за період 1970 – 2012 рр. 

 

Тому для повного аналізу виявлених роз-

біжностей у повторюваності гроз на території 

України двох часових періодів необхідно про-

вести дослідження змін термодинамічних па-

раметрів атмосфери. 

Висновки. Просторовий розподіл грозової 

активності на території України залежить від 

орографічної неоднорідності та температурного 

режиму повітря, які сприяють виникненню по-

тужних висхідних рухів повітря та загостренню 

холодних фронтів. Проведений аналіз серед-

нього числа днів з грозою по Україні виявив 

максимум у районі Карпат і показав, що інтен-

сивна грозова діяльність залежить від орієнту-
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вання гірських хребтів по відношенню до пере-

важаючих потоків, висоти схилів та їх захище-

ності. 

Проведені дослідження грозової активності 

на території України в ХХ і на початку ХХІ 

сторіччя виявили значні зміни в повторюванос-

ті гроз. 

Виявлена яскраво виражена динаміка зме-

ншення середнього числа днів з грозою на те-

риторії України з 1936 по 2012 роки. Дані клі-

матичного довіднику показали, що середнє чи-

сло днів з грозою за рік за період 1936-1965 рр. 

– 28,3; щорічне середнє число днів з грозою за 

період 1970-2012 рр. змінюється від min 14,0 

(1994 р.) до max 27,8 (2010 р.). 

Треба зазначити, що загальна динаміка 

змін грозової активності на території України за 

період 1970-2012 рр. показує поступове стійке 

збільшення числа днів з грозою. Зміни інтенси-

вності грозового режиму на території України 

пов’язані з сучасними кліматичними змінами, 

які супроводжуються зростанням температури 

повітря. Тому необхідно провести дослідження 

змін термодинамічних параметрів атмосфери 

для повного аналізу виявлених розбіжностей у 

повторюваності гроз на території України двох 

часових періодів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ  

СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Стаття присвячена аналізу особливостей транспортно-комунікаційної інфраструктури сільської місцевості Донець-

кої області. Зазначено складові соціальної інфраструктури, визначені її ключові складові у сільській місцевості. Окреслено 

місце транспортно-комунікаційної її складової. Розглянуто часові та територіальні особливості функціонування транспо-

ртного комплексу за видами. Визначено особливості транспортної доступності для сільських районів Донецької області, 

Окреслено особливості зв’язку в сільській місцевості.  

Ключові слова: сільська місцевість, соціальна інфраструктура, транспортно-комунікаційна інфраструктура. 

Л.Н. Немец, Е.Ю. Сегида, Ю.К. Яковлева. ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. Статья посвящена анализу особенностей транс-

портно-коммуникационной инфраструктуры сельской местности Донецкой области. Приведено составляющие социальной 

инфраструктуры, определены ее ключевые составляющие в сельской местности. Определено место транспортно-

коммуникационной ее составляющей. Рассмотрены временные и территориальные особенности функционирования транс-

портного комплекса по видам. Определены особенности транспортной доступности для сельских районов Донецкой обла-

сти. Определены особенности связи в сельской местности. 

Ключевые слова: сельская местность, социальная инфраструктура, транспортно-коммуникационная инфраструктура. 

 

Вступ. В теперішній час розвиток галузей 

соціальної інфраструктури в сільській місцево-

сті значно відстає від реальних потреб населен-

ня. Основною причиною цього відставання є 

успадкована Україною економічна система, яка 

виробляла продукцію здебільшого для вироб-

ництва чи міліарних потреб, а на розвиток соці-

альної інфраструктури виділялися кошти за за-

лишковим принципом. Розвиток соціальної ін-

фраструктури тісно пов'язаний з розв'язанням 

соціальних та економічних завдань. До них на-

лежать, зокрема: максимальне скорочення ви-

трат часу споживачів на одержання побутових 

послуг; створення вільного ринку послуг і кон-
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куренції між об'єктами, що надають послуги; 

зменшення вартості послуг; досягнення вищого 

рівня збалансованості структурних підрозділів, 

а також оптимальних пропорцій між галузями й 

видами інфраструктури [3, 4]. В суспільстві в 

останні роки спостерігається тенденція погір-

шення рівня соціальної інфраструктури в сіль-

ській місцевості. Для розгляду причин даного 

процесу, основних тенденцій та шляхів вирі-

шення проблеми було обрано сільську місце-

вість Донецької області. Область є промислово 

розвиненою та однією з найбільш густозаселе-

них областей України, як наслідок близько 90% 

населення проживає в містах і тенденція збіль-

шення чисельності жителів міст триває, так як 

інфраструктура в сільській місцевості не може 

задовольнити потреби населення. Дослідження 

тенденцій розвитку соціальної інфраструктури 

в сільській місцевості Донецької області, її ролі 

в економічній політиці регіону є важливим за-

вдання сучасної науки. Такий аналіз матиме не 

лише пізнавальне, а й практичне значення, до-

зволить виявити можливості більш ефективного 

використання засобів, які виділяються даним 

галузям та сприятиме пошуку нових форм і на-

прямків розвитку.  

Виклад основного матеріалу. В соціаль-

ній інфраструктурі сформувалися дві групи га-

лузей  соціально-побутова та соціально-

культурна. Загальним, об'єднуючим принципом 

для цих груп є їх функціональне призначення: 

задоволення потреб населення у послугах. Вод-

ночас кожна з цих груп має істотні відмінності 

у характері й цільовому призначенні послуг, що 

надаються людям. У першій групі представлені 

галузі, що надають населенню послуги, спря-

мовані на створення певних матеріальних умов 

життєдіяльності. У другій об'єднані ті галузі, 

що надають населенню духовні, не речові пос-

луги [8].  

З-поміж галузей соціальної інфраструкту-

ри, зокрема першої інфраструктурної групи, 

виняткове значення для життєдіяльності насе-

лення має рівень розвитку транспорту  галузі, 

підприємства якої виконують роботи з переве-

зення вантажів і людей. До соціально-побутової 

інфраструктури належить пасажирський транс-

порт загального користування, послугами якого 

постійно користуються жителі міських і сільсь-

ких поселень. Пасажирський транспорт задово-

льняє потреби людей у просторовому перемі-

щенні з виробничими, побутовими й особисти-

ми цілями. Для сільського населення головними 

видами транспорту переважно є залізничний та 

автомобільний. 

У розвитку суспільства значну роль відіг-

рає зв'язок  галузь, яка обслуговує усі сфери 

економіки, управління та оборону держави і 

безпосередньо населення. До соціально-

побутової інфраструктури належить зв'язок з 

обслуговування населення. Він задовольняє по-

бутові й культурні потреби людей, забезпечує 

передавання та прийняття для них інформації 

поштовим, телеграфним і телефонним спосо-

бом, по радіо. В сучасному суспільстві все бі-

льша частка населення як міського так і сільсь-

кого користується Інтернет зв’язком. Інтернет  

всесвітня система взаємосполучених комп'юте-

рних мереж [8]. 

Транспортне господарство Донеччини – це 

густа мережа залізниць та автомобільних доріг, 

авіатранспорт, морські перевезення. Концент-

рація промислового виробництва, широкі гос-

подарські зв’язки обумовили створення на те-

риторії області розвинутої транспортної систе-

ми.  

За сферою обслуговування транспорт 

поділяється на три категорії: транспорт загаль-

ного користування, обслуговуючий сферу обігу 

і населення, транспорт спеціального користу-

вання (переміщення сировини, напівфабрикатів, 

готових виробів та ін.), а також транспорт осо-

бистого користування. Транспорт загального 

користування не слід плутати з громадським 

транспортом (громадський транспорт є підкате-

горією транспорту загального користування). 

Транспорт загального користування обслуговує 

торгівлю (перевозить товари) і населення (па-

сажирські перевезення). Транспорт спеціально-

го користування – внутрішньовиробничий і 

внутрішньовідомчий транспорт. Особистий 

транспорт – це легкові автомобілі, велосипеди, 

яхти, приватні літаки. В сільській місцевості 

присутні всі перераховані категорії транспорту, 

але в значно меншому обсязі, ніж в містах [1].  

Донецька залізниця є однією з найбільших 

в Україні, обслуговує перевезеннями Донецьку, 

Луганську, частково Дніпропетровську, Запорі-

зьку та Харківську області. Загальна довжина її 

під’їзних колій становить 9,5 тис. км. Найбіль-

ші залізничні вузли – Ясинувата, Красний Ли-

ман, Дебальцеве, Микитівка, Волноваха [6]. Що 

стосується розвитку залізничного транспорту в 

сільській місцевості, то він переважно розвину-

тий поблизу великих та середніх міст, що 

пов’язано з розвитком промисловості в даному 

регіоні. Переважна частка сільського населення 

користується автомобільним транспортом. Пе-

ревезенням сільського населення найчастіше 

займаються приватні товариства та частково 

державні підприємства, в області діють 299 

приміських маршрути. Приміські перевезення – 

перевезення пасажирів і багажу в приміському 

сполученні, де діють приміські тарифи та дов-
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жина маршруту не перевищує 50 км. Дані пере-

везення здійснюються незалежно від адмініст-

ративно-територіального поділу, крім міських 

маршрутів [5]. 

В сільській місцевості транспортна досту-

пність є не рівномірною, все залежить від від-

даленості міст, автотрас та залізничних вузлів. 

Як приклад, с. Сергіївка розташоване в 20 хви-

линах їзди від великого машинобудівного 

центру Донецької області м. Краматорська. Че-

рез територію села проходить автотраса на м. 

Добропілля та м. Красноармійськ, таким чином 

протягом доби через село проходять 16 марш-

рутів в різний час, а у вихідні дні – 17, що 

сприяє розвитку соціальної інфраструктури че-

рез її транспортну доступність та не значну 

віддаленість від промислового центру. В той же 

час поряд з даним селом розташоване село 

Привілля, але що б до нього доїхати треба 

з’їхати з автотраси і проїхати ще декілька кіло-

метрів, що суттєво ускладнює його транспорт-

ну доступність, тому за добу через село відбу-

вається 5 маршрутів. Отже, транспортна досту-

пність місцевості є дуже важливим фактором 

розвитку території, адже частково забезпечує 

соціальний розвиток. 

Динаміка перевезень пасажирів автомо-

більним транспортом значно збільшилася за 

останні 5 років (рис. 1). В 2008 році показник 

становив 5243 тисячі, а в 2012 році збільшився 

до 7791 тисячі, що говорить про збільшення 

попиту на даний вид транспорту в сільській 

місцевості. Попит можна пояснити збільшен-

ням частки сільського населення, яке їздить на 

роботу до найближчих міст. Сюди ж можна 

віднести збільшення цін на пальне, це призвело 

до того, що певна частка населення сел, які 

раніше на роботу їздили на власному 

транспорті почали їздити на громандському, бо 

він обходиться набагато дешевше. Також за 

останні 5 років спостерігається позитивна 

динаміка пасажирообороту автомобільним 

транспортом (рис. 2), що є наслідком 

збільшення перевезень пасажирів. Так в 2008 р. 

показник становив 149 млн. пасажирів на км., а 

в 2012 р. 276, отже збільшення відбулося майже 

в два рази. 

 

  
Рис. 1. Динаміка перевезень пасажирів автомобі-

льним транспортом за період 2008-2012 р.  

(побудовано за даними [2, 5]). 

Рис. 2. Динаміка пасажирообороту автомобіль-

ним транспортом за період 2008-2012 р.  

(побудовано за даними [2, 5]). 

 

  
Рис. 3. Динаміка перевезень вантажів автомобі-

льним транспортом за період 2008-2012 р.  

(побудовано за даними [2, 5]). 

Рис. 4. Динаміка вантажообороту автомобільним 

транспортом за період 2008-2012 р.  

(побудовано за даними [2, 5]). 
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Також в порівнянні з 2008 роком в 2012 р. 

збільшилося перевезення вантажів автомобіль-

ним транспортом (рис. 3). В 2008 р. показник 

становив 5279,4 млн. тонн км., а в 2012 році 

5737. В той же час в порівнянні з динамікою 

перевезень пасажирів, як мала прямолінійну 

траєкторію, в перевезеннях вантажів значне 

зменшення показників спостерігається в 2009 

році, що можна пояснити економічною кризою. 

В цих умовах більш вигідним був залізничний 

транспорт як більш надійний та дешевший. Пі-

сля 2009 року показники почали зростати. Що 

стосується вантажообороту, то його динаміка є 

від’ємною (рис.4).  

Наприкінці 2010 р. та в 2011 р. зменшилася 

чисельність перевезення пасажирів залізнич-

ним транспортом як в містах так і в сільській 

місцевості, що пов’язано з ремонтними робо-

тами до Euro2012, через що залізничні вузли 

закривалися, змінювалися маршрути. В деяких 

районах Донецької області, де в сільській міс-

цевості є залізничне сполучення, маршрути зо-

всім скасовувалися. В 2012 році після відкриття 

відремонтованих шляхів та оновлення їх бази, 

чисельність перевезень пасажирів даним тран-

спортом майже не перевищила показників 2010 

року, збільшення відбулося тільки в період про-

ведення Євро 2012. В цей же період проводився 

і частковий ремонт автодоріг [6].  

До засобів зв'язку відносяться: телефон, 

домофон, телеграф, факс, телекс, модем, гучно-

мовець, прожектор на морі, радіостанція, мобі-

льний телефон, Інтернет. Стан розвитку пошто-

вого зв’язку є відображенням рівня цивілізова-

ності суспільства. Певною мірою пошта є озна-

кою державності, неодмінним атрибутом на ли-

стах офіційних печаток із символікою влади. 

Пошта сприяє поширенню різноманітної інфо-

рмації, налагодженню шляхів сполучення, роз-

витку економіки, справочинства, культури. В 

сучасному світі поштовий зв'язок зазнав змен-

шення своєї значимості. Якщо раніше було ши-

роко розвинуте листування, то з розвитком су-

часних технологій листування відійшло на дру-

гий план. Зараз в сільській місцевості в почто-

вих відділах переважно здійснюють оплату ко-

мунальних послуг, виписують журнали, газети, 

працівники почтових відділів виплачують пен-

сію пенсіонерам і переважно розносять її по 

домівках. Листування здійснюється в основно-

му між організаціями [7].  

Якщо раніше була досить поширена мере-

жа стаціонарного телефонного зв’язку, то зараз 

з кожним роком чисельність осіб, які його підк-

лючають зменшується, за виключенням, пере-

важно осіб похилого віку. Все більша частка 

осіб переходить на мобільний зв'язок, який в 

даний час є досить доступним та зручним для 

користування. З кожним роком чисельність 

абонентів мобільного зв’язку збільшується, в 

сільській місцевості Донецької області перева-

жають оператори МТС та UMC.  

В селах з кожним роком починають все 

ширше впроваджуватися Інтернет технології, 

переважно громадськими організаціями для 

роботи та передачі даних між організаціями. 

Все частіше використовують такі засоби пере-

дачі інформації як Інтернет та факс, що полег-

шує та прискорю роботу і комунікативність. 

Нажаль, не всім доступні нові технології, так як 

сільській бюджети переважно фінансуються не 

на належному рівні, що сприяє розшаруванню 

між розвитком окремих територій, що вимагає 

оптимізації транспортно-комунікаційної інфра-

структури.  

Висновки. Отже, рівень функціонування 

транспортно-комунікаційної інфраструктури, 

особливо сільської місцевості, є важливим по-

казником соціального розвитку. На прикладі 

Донецької області досліджено її особливості, 

виділено фактори впливу, проблеми, що дозво-

ляє виявити шляхи оптимізації транспортно-

комунікаційної інфраструктури для забезпечен-

ня соціальних потреб сільського населення. 

Важливість зазначеної проблеми підтверджує 

актуальність подальших суспільно-

географічних досліджень з метою класифікації 

транспортно-комунікаційної інфраструктури за 

територіальним принципом. Такі дослідження 

мають бути в основі програм соціально-

економічного розвитку територій, в першу чер-

гу – сільських. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН  

У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ В УКРАЇНІ 

 
У статті розглянуто особливості розвитку орендних земельних відносин в сільському господарстві. Визначено пере-

ваги, недоліки, причини та фактори,під впливом яких відбувається її розвиток. Обґрунтовано перспективи їх удосконалення 

шляхом запровадження оптимальної орендної плати за використання земельних часток. Досліджено особливості існуючого 

нормативно - правового поля щодо формування права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в 

Україні. Запропоновано шляхи оптимізації умов орендних угод. Виявлено основні порушення, що характерні для земельно – 

орендних відносин та шляхи підвищення забезпеченості захисту прав землевласників. Обґрунтовано методичні підходи 

щодо запровадження механізму застави права оренди землі та необхідність її законодавчого врегулювання. 

Ключові слова: земельна частка, оренда земель, орендна плата, державне регулювання.  

В.Н. Опара, Е.А. Домбровская. СОЦИАЛЬНО-ЕКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ В УКРАИНЕ. В статье рассмотрены особенности развития 

арендных земельных отношений в сельском хозяйстве. Определены преимущества, недостатки, причины и факторы, из-за 

влияния которых происходит ее развитие. Обоснована перспективы их совершенствования путем внедрения оптимальной 

арендной платы за использование земельных долей. Исследованы особенности существующего нормативно - правового поля 

по формированию права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в Украине. Предложены 

пути оптимизации условий арендных сделок. Выявлены основные нарушения, характерные для земельно - арендных отно-

шений и пути повышения обеспеченности защиты прав землевладельцев. Обоснованы методические подходы по внедрению 

механизма залога права аренды земли и необходимость ее законодательного урегулирования. 

Ключевые слова: земельная доля, аренда земель, арендная плата, государственное регулирование. 

 

Актуальність. Різноманітність визначень 

економічної категорії „оренда” свідчить про те, 

що вона відображає соціальний, економічний 

та управлінський аспекти суспільних відносин. 

Оренда – надзвичайно багатогранне явище, то-

му однозначне її трактування завжди буде не-

повним. Вона виступає через сукупність пра-

вомочностей: володіння, користування і розпо-

рядження, а також як вид підприємництва, що 

дозволяє раціонально поєднувати матеріально–

технічні, фінансові та трудові ресурси, запро-

ваджувати нові технології у виробництві, ефек-

тивно організовувати господарську діяльність.  

Орендним відносинам належить важливе 

місце в сучасних економічних процесах, що 

здійснюються у сільському господарстві Украї-

ни. У перебудові відносин власності в АПК 

нашої держави, в процесі проведення аграрної 

реформи, оренда стала невід’ємною частиною 

цього процесу. У системі заходів щодо удоско-

налення виробничих відносин та якісного оно-

влення продуктивних сил оренда відіграє важ-

ливу роль як форма використання земельних і 

майнових паїв. 

Земельні відносини у аграрному секторі 

економіки України набули орендного характеру, 

адже власники земельних часток (паїв) самос-

тійно майже не займаються сільськогосподар-

ською виробничою діяльністю на безоплатно 

одержаній ділянці (земельному паї), а основни-

ми землекористувачами на умовах оренди стали 

сільськогосподарські підприємства, що перева-

жно утворювалися на теренах колишніх КСП. У 

зв'язку з цим потребує глибокого вивчення та 

переосмислення досвід розвитку орендних від-

носин у сільськогосподарському землекористу-

ванні України, а також його економічні, соціа-

льні та екологічні наслідки. 

Вихідні передумови дослідження. У віт-

чизняній економічній літературі проблеми фо-

рмування і розвитку інститутів оренди земель 

сільськогосподарського призначення присвяче-

ні праці провідних вітчизняних учених [1-7]. 

Проте низка важливих питань залишаються не-

вирішеними, зокрема, потребують уточнення 

методики визначення обсягу орендної плати, 

оптимізації строків оренди землі, конкретизація 

ринкових принципів оренди сільськогосподар-

ських земель. 
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На думку П.Т. Саблука, орендні земельні 

відносини дозволяють найбільш повно реалізу-

вати ідею активного заохочення людини до 

творчої праці [1, с. 18]. 

А.Є. Данкевич систематизував основні 

причини, які прямо чи опосередковано вплива-

ють на розвиток орендних земельних відносин. 

Умовно їх розділено на три групи: природні, 

організаційні і економічні [2, с. 45]. 

М.Г. Мартин вважає, що головним недолі-

ком проведеної в Україні земельної реформи є 

те, що вона фактично закріпила землю як виро-

бничий ресурс у власності найменш економічно 

активної частини сільського населення, яке вже 

ніколи не буде самостійно займатись агробізне-

сом. Фактично, під гаслами «формування ефек-

тивного власника» відбувся зворотній процес – 

відбулося відчуження основного засобу вироб-

ництва від реального товаровиробника [4, с.24]. 

М.М. Федоров зазначає, що головним в 

орендних відносинах слід вважати спонукальні 

мотиви договірних сторін, оскільки вони заці-

кавлені в одержанні як найбільшого зиску з 

оренди землі: орендодавець – одержати якомо-

га вищу орендну плату, зберегти при цьому 

якість земельної ділянки; орендар – одержувати 

максимальний урожай протягом тривалого пе-

ріоду [6, с. 75]. 

О.М. Юхименко зазначає, що розвиток і 

підтримка державою інституту приватної влас-

ності на землю, сприяння формуванню ефекти-

вного земельного власника, насамперед у сфері 

малого та середнього агропідприємництва, є чи 

не єдиним шляхом закріплення працездатного 

населення у селах, основою для подальшого 

соціального розвитку села, на основі самофіна-

нсування (з певною фінансово-бюджетною під-

тримкою держави), в умовах природного кіль-

кісного зменшення сільського населення. Це 

зменшення буде значною мірою компенсувати-

ся більш високою якістю підприємницького і 

трудового потенціалу майбутнього українсько-

го села [7, с. 20]. 

Метою статті є аналіз сучасних проблем 

орендних відносин у сільськогосподарському 

землекористуванні в Україні за умов форму-

вання соціально-орієнтовної ринкової економі-

ки, а також визначення перспективних напря-

мів їх регулювання.  

Виклад основного матеріалу. Специфіка 

використання земельних ресурсів в життєдія-

льності людини на різних історичних етапах 

визначалася як технічним рівнем розвитку, що 

обумовлювало форму і спосіб отримання кори-

сного ефекту від конкретної території, так і со-

ціально-економічними нормами, які визначали 

характер майнових стосунків на земельну діля-

нку і пов'язані з цим права і обов'язки учасників 

даних стосунків. 

За час проведення земельної реформи в 

Україні була реалізована державна політики, що 

спрямовувалась на соціалізацію сільськогоспо-

дарських земель – їх порівняно рівний перероз-

поділ проміж колишніх працівників КСП. Але 

сільськогосподарська діяльність типового укра-

їнського селянина переважно обмежується при-

садибною земельною ділянкою, яка використо-

вується для продовольчого забезпечення влас-

ника та членів його родини. Найприкметнішою 

рисою сучасного розвитку сільського господар-

ства, а отже, й аграрних перетворень, є їхнє фу-

нкціонування на засадах оренди землі та зумов-

лених нею відносин. Суб’єктами оренди є прак-

тично всі сільські жителі, передусім ті, хто у 

радянські часи працювали в колгоспах. Пере-

важна більшість із них є орендодавцями, інша – 

орендарями [4, с. 18]. 

У Закону України "Про оренду землі"[10] 

оренда трактується як платне володіння і кори-

стування земельною ділянкою, необхідною 

орендареві для здійснення підприємницької та 

іншої діяльності. Закон визнав об'єктами орен-

ди земельні ділянки з насадженнями, будівля-

ми, спорудами, водоймами, які перебувають у 

державній та комунальній власності, а також у 

власності фізичних чи юридичних осіб, що ро-

зширило можливості орендаря у виборі форм і 

напрямів здійснення підприємницької діяльно-

сті. Він визнає право на спадкування, заставу чи 

інше відчуження земельної ділянки, а також 

передачі її у суборенду. Орендні відносини 

здійснюються на основі договору оренди, який 

укладається між орендарем та орендодавцем за 

визначеною в Законі формою, після чого здійс-

нюється його державна реєстрація. У розвитку 

орендних відносин зацікавлені як орендарі, так 

і власники земельних ресурсів, адже для обох 

сторін вона має надзвичайно важливе значення. 

Для підприємців, які не мають достатньо кош-

тів на купівлю землі, оренда є надійним інстру-

ментом збільшення обсягів землекористування. 

Вона є важливим засобом акумуляції фінансо-

вих ресурсів для орендодавців. Вагомою при-

чиною, що спонукає селян здавати землю в 

оренду, є неспроможність самостійно її оброб-

ляти через відсутність техніки та інших ресур-

сів і коштів на їх придбання. 

Оренда земель сільськогосподарського 

призначення широко використовується в захід-

них країнах. Так наприклад, в США частка оре-

ндованої землі сягає 70 %, у країнах Централь-

ної та Східної Європи 40 % фермерів орендує 

землю для здійснення сільськогосподарського 

виробництва. Частка орендованих земель у зе-
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млекористуванні Словаччини сягає 96 %, Бол-

гарії - 75, Польщі - 20, Чехії - 50. У структурі 

земельного фонду Канади, Бельгії та Франції на 

частку орендованих площ припадає 50-67 % 

території, Ірландії, Японії, Італії і Данії - 13-23 

% [3, с. 138-139]. Умови оренди в різних краї-

нах неоднакові, проте виокремлюють два осно-

вні типи таких договорів. Для першого типу 

характерне регулювання з боку держави грани-

чних розмірів орендної плати та термінів дого-

вору (наприклад, у Франції). Зазвичай, ці дого-

вори мають довготерміновий характер та є ви-

гіднішими для орендарів. Другий тип базується 

на досягненні двосторонньої домовленості між 

власником землі та орендарем, термін оренди та 

величина орендної пати визначається виключно 

ринковими умовами. До другого типу належать 

Німеччина, Швеція, Чехія. У таких країнах, як 

Італія та Великобританія використовують обид-

ва типи договорів оренди. 

Пріоритет інтересів орендаря перед інте-

ресами власника покладено в основу законо-

давства про оренду земельних угідь в багатьох 

економічно розвинутих країнах. Однак цей 

принцип не є актуальним для вітчизняного за-

конодавства. 

В Україні близько 90 % сільськогосподар-

ських угідь є об'єктом орендних відносин. Бі-

льшість селян реалізує своє право на сільсько-

господарську землю за допомогою орендних 

відносин з аграрними господарствами, фермер-

ськими господарствами та іншими суб'єктами 

господарювання, з якими вони станом на 1 січ-

ня 2012 р. уклали 4,64 млн договорів оренди 

земельної частки (паю) [8]. Переважну біль-

шість договорів укладено з власниками госпо-

дарства, із земель яких виділено земельну част-

ку (пай), або їх правонаступниками (42,2 %). 

Орендодавцями здебільшого виступають селя-

ни-пенсіонери, які уклали 2 млн 441,7 тис. до-

говорів (52,9 %) [4].  

За період 2002 – 2012 рр. в Україні відбу-

лися зміни в обсягах оренди сільськогосподар-

ських земель та структурі укладених договорів 

оренди: 

1. Скоротилася площа земель, що оренду-

ються, від 22 до 17,4 млн га. Відповідно, за цей 

період зменшилася кількість орендних догово-

рів з 5,5 до 4,4 млн.  

2. Зменшилася частка договорів оренди з 

господарствами, із земель яких виділено земе-

льний пай, або їх правонаступниками – від 64,3 

% у 2002 р. до 40,3 % у 2012 р.  

3. Збільшилася частка договорів оренди з 

фермерськими господарствами – від 9,4 % у 

2002 р. до 14,3 % у 2012 р.  

4. Збільшилася частка договорів оренди з 

іншими суб'єктами господарювання – від 26,3 

% у 2002 р. до 45,4 % у 2012 р. Така динаміка 

свідчить про зростаюче значення фермерських 

господарств, особистого селянського господар-

ства та інших господарюючих суб'єктів в аграр-

ному секторі національної економіки. 

Серйозною проблемою сільськогосподар-

ського землекористування стало те, що сучас-

ний власник земельної частки (паю) не займа-

ється самостійним веденням господарської дія-

льності, а по суті є одержувачем доходу від 

здавання власного майна (сільськогосподарсь-

кої нерухомості) у користування. Для сучасної 

України описане явище скоріше є негативним, 

оскільки воно є характеризує загальну неефек-

тивність структури власності на землі сільсько-

господарського призначення, що була сформо-

вана під час проведення земельної реформи [4, 

с. 20].  

У сільській місцевості проживає третина 

загальної кількості населення (14,6 млн. чол. із 

46,1 млн. чол.), в той же час у сільському гос-

подарстві зайнято лише 4 млн. осіб із числа 

сільського населення (тобто 28 %). Середньорі-

чна заробітна плата в сільському господарстві 

найнижча серед галузей економіки (1206 грн. у 

2009 році). Найгострішими проблемами на селі 

стають відсутність мотивації до праці, бідність, 

трудова міграція, безробіття, занепад соціальної 

інфраструктури, поглиблення демографічної 

кризи та відмирання сіл [9]. 

Згідно зі Законом України "Про оренду зе-

млі" [10], орендна плата за землю може здійс-

нюватися в грошовій, натуральній та відробіт-

ковій формі або у їх поєднанні. Обсяг, форми та 

терміни виплати орендної плати встановлю-

ються за домовленістю сторін та зазначають у 

договорі оренди. Величину орендної плати ви-

значають у відсотках від грошової оцінки землі 

з урахуванням коефіцієнтів індексації, якщо 

інше не передбачено у договорі. Так, станом на 

01.07.2011 р. [8] укладено близько 4606,9 тис. 

договорів оренди земельних ділянок та земель-

них часток (паїв). Тобто в оренду передано бли-

зько 68% від загальної кількості земельних ді-

лянок, що були виділені в натурі (на місцевості) 

як земельні частки (паї). Загальна сума виплат 

за цими договорами має складати 5,6 млрд.грн. 

на рік, хоча лише 34,9% з цієї суми сплачується 

у грошовій формі, решта – у натуральній (сіль-

ськогосподарська продукція).  

Зауважимо, що в розвинених країнах ви-

плата орендної плати здійснюється виключно в 

грошовій формі Істотне переважання негрошо-

вих форм орендної плати в Україні є ознакою 

неринкового характеру аграрних орендних від-
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носин і надзвичайно негативним явищем, оскі-

льки під час розрахунку із селянами ціни на 

сільськогосподарську продукцію керівники пі-

дприємств встановлюють самостійно і визна-

чають їх на рівні, який значно перевищує рин-

ковий. 

В Україні орендна плата є значно нижчою 

порівняно з розвиненими країнами. Станом на 1 

січня 2011 р. середня величина орендної плати 

у перерахунку на 1 га сільськогосподарських 

угідь сягає 324,8 грн. Найнижчий розмір оренд-

ної плати за 1 га мають Закарпатська (230,3 

грн.), Київська (208,5 грн.), Луганська (261,4 

грн.), Чернігівська (263,4 грн.) області, найви-

щий – Вінницька (362,0 грн.), Кіровоградська 

(342,4 грн.), Полтавська (456 грн.). При цьому 

укладено договорів з відсотком орендної плати: 

- до 1,5 % – 247,0 тис. (5,4%); - 1,5-3 % – 1739,3 

тис. (37,8%); від 3 % і більше – 2620,6 тис. 

(56,8%) [4, с. 23-24].  

Для порівняння орендна плата за один гек-

тар ріллі в Японії становить 1685,7 доларів, Ні-

дерландах - 310 дол., Німеччині - 260 дол. [3, с. 

140-142]. 

Таким чином, орендні відносини в нашій 

державі наразі не характеризуються достатньо 

високою соціально-економічною та екологіч-

ною ефективністю. Тому, на наш погляд, в 

Україні на сучасному етапі розвитку, коли оре-

ндні відносини залишаються переважною фор-

мою земельного обігу, варто запровадити діє-

вий механізм державного регулювання оренди 

землі, спрямований на забезпечення ефективно-

го землекористування та вирішення соціальних 

проблем сільського населення. 

Відносини між орендодавцем та орендарем 

необхідно регулювати за допомогою законода-

вчих актів. Однак, на практиці інколи виника-

ють проблеми саме через недосконалість нор-

мативно–правової бази орендних земельних 

відносин. Пропонуємо більш чітко визначити в 

Законі України „Про оренду землі” права й 

обов’язки орендаря та орендодавця землі, зок-

рема відповідальність орендаря за зниження 

родючості орендованої землі та методи еконо-

мічного і податкового стимулювання при про-

веденні орендарем заходів щодо охорони зе-

мель та підвищення родючості ґрунтів. Устано-

вити економічно обґрунтований і диференційо-

ваний, залежно від місця розташування та якос-

ті (родючості) землі, розмір орендної плати.  

Недосконалість нормативно-правової бази 

орендних земельних відносин негативно впли-

ває на їх розвиток, ускладнює відносини 

суб’єктів орендних земельних відносин. Закони 

та нормативні акти про оренду землі повинні 

забезпечити для орендарів і орендодавців ефек-

тивні та взаємовигідні умови, а для цього слід 

суттєво удосконалити нормативно–правову ба-

зу.  

Важливою складовою організаційних про-

цесів здійснення орендних відносин є належне 

оформлення й узгодження умов орендних угод. 

Щоб запобігти виникненню конфліктних ситу-

ацій між сторонами орендних угод, потрібно 

ретельно опрацьовувати всі пункти й положен-

ня договору, уникати в його трактуванні нечіт-

костей, правильно оформляти угоди згідно з 

вимогами чинного законодавства із залучен-

ням, по можливості, юристів-консультантів. 

Важливу роль у цьому процесі відіграють без-

коштовні юридичні консультації та районні за-

соби масової інформації (ЗМІ). Необхідність 

таких заходів зумовлена виникненням ряду су-

перечок між суб‘єктами орендних відносин з 

приводу невиконання однією із сторін договір-

них зобов‘язань. Дуже часто це стосується ви-

падків невиконання орендарями умов розраху-

нків з орендодавцями. Орендар повинен нести 

матеріальну відповідальність за невиконання 

умов договору оренди незалежно від наслідків 

господарської діяльності, а також бути відпові-

дальним у плані соціальної захищеності орен-

додавців за мінімізацію негативних наслідків 

від настання форс–мажорних обставин, які мо-

жуть призвести до їх неплатоспроможності. 

Пропонуємо удосконалення Типового до-

говору оренди землі та створення юридичних 

консультацій для інформування й надання до-

помоги суб’єктам орендних земельних відно-

син. Для того, щоб зменшити кількість супере-

чок, які можуть виникнути в процесі орендних 

відносин, необхідно доопрацювати Типовий 

договір оренди землі, доповнивши його такими 

умовами: 

 вказувати розмір штрафу при зміні ці-

льового призначення;  

 зазначати розмір відшкодування при погі-

ршенні якості орендованої землі; 

 обов’язкове проведення оцінки якості землі 

до та після підписання угоди оренди; 

 чітко визначати перелік можливих робіт 

по підвищенню родючості ґрунтів, а також су-

му відшкодувань (наприклад 50%); 

 штрафні санкції у разі невиплати орен-

дної плати; 

 визначення права чи заборону суборен-

ди; 

 зазначати в договорі можливість зміню-

вати форму орендної плати через певні строки. 

Висновки. Подальший розвиток орендних 

відносин має бути зосереджений в напрямку 

захисту прав орендодавців. Удосконалення оре-

ндних земельних відносин потребує формуван-
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ня комплексної системи їх правового регулю-

вання, з чітким дотриманням її в умовах вироб-

ництва та прийняття довгострокової урядової 

програми розвитку оренди в аграрному секторі, 

що 

дозволить суб'єктам орендних відносин 

повною мірою реалізувати всі правомочності. 

Для цього необхідно поліпшити їх інформова-

ність щодо своїх прав, створювати співтоварис-

тва власників земельних ділянок, при наявності 

декількох орендарів проводити земельні конку-

рси (аукціони).  

Необхідне законодавче закріплення на дос-

татньо високому рівні мінімальної плати за ко-

ристування земельними ділянками сільськогос-

подарського призначення (орендної плати, пла-

ти за користування емфітевзисом тощо) на рівні 

3-5 % від нормативної грошової оцінки земель, 

що стимулюватиме товаровиробників до прид-

бання земель у власність і зменшення приваб-

ливості оренди. 

Важливим аспектом поліпшення орендного 

землекористування є систематичне проведення 

спостережень за якістю орендованих земель 

шляхом агрохімічного обстеження угідь, яке 

повинно проводитися на початку і після закін-

чення терміну оренди. Досвід країн Європейсь-

кого Союзу свідчить, що приватна власність на 

землю в плані захисту навколишнього природ-

ного середовища має суттєві переваги, оскільки 

приватна власність означає довготривалість її 

використання, адже власник має надійні перс-

пективні плани використання землі на десятки 

років.  
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МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
В статті представлено результати дослідження системи освіти Луганської області. Просторово -часові особли-

вості розвитку системи освіти регіону виявлено на основі застосування методики моделювання траєкторії розвитку 

соціогеосистем у багатовимірному нормованому просторі. Проведено групування районів за значенням критерію прогресу 

у розвитку, виділено райони з позитивною та нестабільною динамікою розвитку системи освіти. 

Ключові слова: система освіти, траєкторія розвитку, лінійні характеристики руху, суспільно-географічне моделю-

вання. 

В.В. Панкратьева. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ. В статье представлены результаты исследования системы образования Луганской области. Пространствен-

но-временные особенности развития системы образования региона выявлены на основе применения методики моделирова-

ния траектории развития социогеосистем в многомерном нормированном пространстве. Проведено группирование районов 

по значению критерия прогресса в развитии, выделены районы с позитивной и нестабильной динамикой развития системы 

образования. 

Ключевые слова: система образования, траектория развития, линейные характеристики движения, общественно-

географическое моделирование. 

 

Вступ. Постановка проблеми. Сучасні су-

спільно-географічні дослідження спираються 

на застосування нових підходів, здатних розк-

рити складність, багатоплановість і різномасш-

табність процесів у суспільстві. Сьогодні поряд 

із загально науковими методами активно впро-

ваджуються нові методики, завдяки яким стає 

можливим комплексне дослідження об’єктів та 

процесів з урахуванням значної кількості їх па-

раметрів та особливостей, одним з яких є метод 

моделювання траєкторії розвитку соціогеосис-

тем у багатовимірному нормованому просторі. 

Однією з важливих складових соціальної 

підсистеми регіональної соціогеосистеми є сис-

тема освіти. Вона характеризується складністю 

та динамічністю розвитку, а її стан залежить від 

дії демографічних, соціальних, економічних 

факторів. Водночас із детальним аналізом 

окремих складових регіональної системи осві-

ти, таких як дошкільна, загальна середня, по-

зашкільна, професійно-технічна та вища освіта, 

слід звернути увагу на комплексне дослідження 

її просторово-часових особливостей. Даний 

аспект дослідження є вкрай важливим, оскільки 

результати, отримані на основі застосування 

нових методів моделювання, дозволять сфор-

мулювати шляхи та напрями удосконалення 

територіальної структури регіональної системи 

освіти. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Методика моделювання траєкторії розвит-

ку соціогеосистем у багатовимірному нормова-

ному просторі розроблена К. А. Нємцем та де-

тально описана в роботах [2, 4]. Дана методика 

була використана під час дослідження Харків-

ського регіону як прикордонної соціогеосисте-

ми [3], аналізу соціальної безпеки Харківської 

області [5] та інвестиційної діяльності Лугансь-

кої області [1] та ін. Оригінальність цієї мето-

дики дозволила отримати унікальні результати. 

У зв’язку з цим вважаємо за доцільне її засто-

сування для аналізу регіональної системи осві-

ти, зокрема системи освіти Луганської області, 

що до цього часу не здійснювалося. 

Формулювання цілей статті. Постановка 

завдання. Метою даної роботи є виявлення 

просторово-часових особливостей розвитку 

системи освіти Луганської області на основі 

застосування методики моделювання траєкторії 

розвитку соціогеосистем у багатовимірному 

нормованому просторі. 

Виклад основного матеріалу. Сутність 

моделювання траєкторії розвитку соціогеосис-

тем у багатовимірному нормованому просторі 

(БНП) зводиться до аналізу лінійних характери-

стик руху, таких як шлях, пройдений соціогео-

системою у БНП, віддаленість поточної точки 

траєкторії руху соціогеосистеми від точки міні-

мального розвитку (початку координат) та її 

наближення до точки максимального розвитку, 

темпи руху соціогеосистеми у БНП, а саме різ-

ниця шляху, що залишилося пройти соціогео-

системі до точки максимального розвитку, і 

пройденого нею шляху, коефіцієнт прогресу. 

Важливим показником для аналізу також ви-

ступає значення косинусу кута, утвореного між 

векторами оптимальної траєкторії розвитку та 

траєкторією розвитку конкретного об’єкта. Оп-

тимальна траєкторія розвитку відповідає голов-

ній діагоналі нормованого простору – гіперкубу 

і проходить з точки початку координат до точки 

максимального розвитку. Кількість координат 

гіперкуба відповідає кількості обраних параме-

трів [4]. 

Моделювання траєкторії розвитку соціоге-

осистем у БНП можна здійснювати як в цілому 

(за комплексом показників розвитку соціогео-

системи), так і окремих складових (підсистем 

© Панкратьєва В.В., 2013 
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соціогеосистеми). В даному дослідженні про-

ведено моделювання траєкторії розвитку освіт-

ньої складової районних та міських соціогеоси-

стем Луганської області. Для аналізу сформова-

на інформаційна база даних, що включає близь-

ко 100 параметрів за період 2007 – 2011 рр. та 

охоплює дані демографічної ситуації в регіоні, 

а також показники розвитку дошкільної, зага-

льної середньої, позашкільної, професійно-

технічної та вищої освіти міст та районів Лу-

ганської області. 

Слід зазначити, що у зв’язку з особливос-

тями адміністративно-територіального устрою 

Луганської області, моделювання траєкторії 

розвитку освітньої складової соціогеосистем 

здійснено окремо для 14 міст обласного зна-

чення та для 18 районів. У даній роботі пред-

ставлено результати моделювання траєкторій 

розвитку систем освіти районів Луганської об-

ласті. Подібні розрахунки здійснено також і для 

міст регіону, що вказує на повноту та комплекс-

ність проведеного дослідження. 

В таблиці 1 представлені значення коси-

нусів кутів між оптимальною траєкторією роз-

витку освітньої складової районних соціогео-

систем та їх реальними траєкторіями руху. У 

випадку їх узгодженості косинус кута має бути 

близьким до 1. 

З таблиці 1 видно, що значення косинусів 

кутів в усіх районах невеликі. Це можна розці-

нювати, як суттєві відхилення траєкторій роз-

витку системи освіти в районах Луганської 

області від оптимальної. Крім цього, від’ємні 

значення косинусів кутів свідчать про проти-

лежний відносно оптимального напрям руху, 

що спостерігається в Антрацитівському, Біло-

водському, Білокуракинському, Марківському, 

Міловському, Новопсковському, Сватівському, 

Свердловському, Слов’яносербському та Трої-

цькому районах. Найбільш наближеними до 

оптимальної траєкторії розвитку системи осві-

ти Новоайдарського, Лутугинського, Кремін-

ського районів (рис. 1). 

Оцінкою ефективності руху виступають 

показники віддалення поточної точки траєкто-

рії руху від початку координат та значення від-

стані до точки максимального розвитку. Ре-

зультати розрахунків представлено в таблицях 

2 та 3.  

Найбільше віддалення від стартової пози-

ції за рівні періоди часу свідчить про більш 

ефективний розвиток соціогеосистем. Він ха-

рактерний для систем освіти Сватівського, 

Старобільського, Лутугинського, Попаснянсь-

кого, Станично-Луганського районів. Низька  

Таблиця 1 

Узгодженість траєкторії руху освітньої складової районних соціогеосистем  

з оптимальною траєкторією  

№№ Райони 

Косинус кута між траєкторіями  

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Середнє 

значення 

1.  Антрацитівський 0,0971 -0,0691 0,1233 -0,1699 -0,0047 

2.  Біловодський 0,0385 -0,0837 0,0293 -0,1307 -0,0367 

3.  Білокуракинський 0,0947 0,0284 -0,2168 0,0782 -0,0039 

4.  Краснодонський 0,0138 0,1011 -0,1170 0,0447 0,0107 

5.  Кремінський 0,0315 0,0697 0,0815 0,0867 0,0674 

6.  Лутугинський 0,0211 0,0597 0,1262 0,0977 0,0762 

7.  Марківський 0,0196 -0,1476 -0,1430 -0,0571 -0,0820 

8.  Міловський -0,1811 0,0989 -0,2331 -0,0283 -0,0859 

9.  Новоайдарський 0,0803 0,1064 0,2117 0,0759 0,1186 

10.  Новопсковський 0,0588 -0,0337 0,0018 -0,1351 -0,0271 

11.  Перевальський -0,0320 0,0040 0,1597 0,0121 0,0360 

12.  Попаснянський 0,0015 0,0255 0,1150 0,0124 0,0386 

13.  Сватівський -0,0454 -0,091 0,0065 0,0334 -0,0241 

14.  Свердловський -0,0316 0,0937 -0,0667 -0,1341 -0,0347 

15.  Слов’яносербський -0,2065 0,0136 0,0645 -0,073 -0,0504 

16.  Станично-Луганський 0,1310 -0,1122 0,0104 0,0344 0,0159 

17.  Старобільський 0,1645 -0,1834 0,0300 0,2406 0,0629 

18.  Троїцький -0,2559 0,1197 -0,1831 0,0121 -0,0768 
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Рис. 1. Ранжування районів Луганської області за середнім значенням косинусу кута між  

траєкторією розвитку освітньої складової районних соціогеосистем та оптимальною траєкторією . 

 

ефективність розвитку системи освіти спосте-

рігається в Краснодонському, Антрацитівсько-

му, Марківському, Новоайдарському районах 

(рис. 2). 

За значенням відстані від поточної точки 

траєкторії руху до точки максимального роз-

витку також можна оцінити ефективність роз-

витку соціогеосистеми у багатовимірному но-

рмованому просторі. Чим менші показники 

відстані між точками, тим ефективність розви-

тку вища.  

Аналіз ранжування районів (рис. 3) підт-

верджує лідерство вище представлених райо-

нів. До групи з низькою ефективністю розвит-

ку системи освіти також можна віднести Трої-

цький, Білокуракинський та Міловський райо-

ни. 

Динамічною характеристикою, що свідчить 

про інтенсивність траєкторії руху соціогеосис-

тем у багатовимірному нормованому просторі є 

пройдений шлях. Аналізуючи результати (таб-

лиця 4, рис. 4), слід зазначити, що в Луганській 

області спостерігається різна інтенсивність ро-

звитку освітньої складової районних соціогео-

систем. Найвища швидкість розвитку системи 

освіти в середньому характерна для Сватівсько-

го, Слов’яносербського, Новопсковського, Тро-

їцького, Лутугинського, Свердловського райо-

нів, найнижча – для Новоайдарського, Біловод-

ського районів. В цілому у більшості районів 

(за виключенням Марківського та Новоайдарсь-

кого) спостерігається зниження інтенсивності 

розвитку системи освіти у 2008 – 2009 рр. у по-

рівнянні з попереднім періодом (2007 – 2008 

рр.) та поступове її зростання у наступні про-

міжки часу, що можна пояснити впливом еко-

номічної кризи на соціально-економічний роз-

виток регіонів та України в цілому. 

Критерій прогресу розраховується як від-

ношення показників відстані, яку соціогеосис-

тема пройшла від точки початку координат, до 

відстані, яку їй залишилося здолати до точки 

максимального розвитку. Відповідно, чим бі-

льше значення даного критерію, тим стан роз-

витку соціогеосистем кращий. Зростання дано-

го показника протягом певного періоду свідчить 

про позитивні зрушення у розвитку соціогеоси-

стем, або окремих її складових, зокрема систе-

ми освіти [4]. 

З аналізу таблиці 5 та рис. 5 видно, що 

найвищі значення критерію прогресу характер-

ні для Сватівського, Лутугинського, Старобіль-

ського, Попаснянського та Станично-Луган-

ського районів, найнижчі – для Антрацитівсько-

го, Краснодонського, Міловського, Новоайдар-

ського, Марківського районів.  

Досліджуючи динаміку зміни показників 

критерію прогресу у розвитку системи освіти, 

райони Луганської області об’єднано у дві гру-

пи: 

І група – райони з позитивною динамікою 

розвитку системи освіти: Антрацитівський, 

Кремінський, Лутугинський, Новоайдарський, 

Новопсковський, Перевальський, Попаснянсь-

кий, Сватівський, Станично-Луганський, Ста-

робільський. 

ІІ група – райони з нестабільною динамі-

кою розвитку системи освіти: Біловодський, 
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Таблиця 2 

Віддалення поточної точки траєкторії руху освітньої складової районних соціогеосистем  

від початку координат 

 

№№ Райони 

Відстань від початку координат 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Середнє 

значення 

1.  Антрацитівський 2,7673 2,9824 2,9404 3,0811 2,9428 

2.  Біловодський 3,0096 3,1377 3,0929 3,1686 3,1022 

3.  Білокуракинський 2,9924 3,2640 3,2505 3,1156 3,1556 

4.  Краснодонський 2,8256 3,0288 3,0625 3,0198 2,9842 

5.  Кремінський 3,4327 3,6131 3,6822 3,7997 3,6319 

6.  Лутугинський 4,7461 4,9279 4,9251 5,0785 4,9194 

7.  Марківський 2,6034 2,6884 2,9082 2,7829 2,7457 

8.  Міловський 2,8607 3,1510 3,0928 3,0747 3,0448 

9.  Новоайдарський 2,4390 2,6050 2,7409 2,9692 2,6885 

10.  Новопсковський 3,8303 3,9973 3,9431 3,9934 3,9410 

11.  Перевальський 2,9610 3,0759 3,0370 3,2250 3,0747 

12.  Попаснянський 4,1820 4,1962 4,1321 4,4673 4,2444 

13.  Сватівський 6,7941 7,0160 7,0612 7,0752 6,9866 

14.  Свердловський 3,7748 3,8737 3,7660 3,7876 3,8005 

15.  Слов’яносербський 3,8791 3,7132 3,7257 3,9569 3,8187 

16.  Станично-Луганський 3,9246 4,3209 4,1500 4,2492 4,1612 

17.  Старобільський 4,7454 5,0919 4,9955 5,0938 4,9817 

18.  Троїцький 3,3856 3,1249 3,2294 3,0795 3,2049 
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Рис. 2. Ранжування районів Луганської області за середнім значенням відстані поточної точки трає-

кторії руху освітньої складової районних соціогеосистем від початку координат 

 



Вісник Харківського національного університету, № 1084  

 - 164 - 

 

Таблиця 3 

Наближення поточної точки траєкторії руху освітньої складової районних соціогеосистем  

до точки максимального розвитку 

 

№№ Райони 

Відстань до точки максимального розвитку 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Середнє 

значення 

1.  Антрацитівський 7,7965 7,6142 7,6397 7,5687 7,6548 

2.  Біловодський 7,6967 7,5843 7,5997 7,5762 7,6142 

3.  Білокуракинський 8,0413 7,9278 7,8968 7,9710 7,9592 

4.  Краснодонський 7,8991 7,7767 7,7295 7,7694 7,7937 

5.  Кремінський 7,1779 7,0694 7,0380 6,9878 7,0683 

6.  Лутугинський 6,0301 5,8327 5,7660 5,6395 5,8171 

7.  Марківський 8,4115 8,4596 8,4131 8,4991 8,4458 

8.  Міловський 8,1833 8,0109 8,0883 8,1384 8,1052 

9.  Новоайдарський 8,1452 8,0334 7,9902 7,9039 8,0182 

10.  Новопсковський 7,4527 7,2785 7,2768 7,2309 7,3097 

11.  Перевальський 7,5915 7,4124 7,3678 7,3083 7,4200 

12.  Попаснянський 6,8698 6,6628 6,6158 6,5222 6,6677 

13.  Сватівський 4,6364 4,4675 4,3726 4,4382 4,4787 

14.  Свердловський 7,0986 6,9695 7,0107 6,9908 7,0174 

15.  Слов’яносербський 7,2631 7,2936 7,2892 7,1841 7,2575 

16.  Станично-Луганський 7,1592 6,9102 6,9367 6,9395 6,9864 

17.  Старобільський 6,2484 6,0456 6,0873 6,0514 6,1082 

18.  Троїцький 7,7677 7,8420 7,7824 7,8522 7,8111 
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Рис. 3. Ранжування районів Луганської області за середнім значенням відстані поточної точки  

траєкторії руху освітньої складової районних соціогеосистем до точки максимального розвитку.  
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Таблиця 4 

Шлях, пройдений освітньою складовою районних соціогеосистем за визначені періоди часу 

 

№№ Райони 

Евклідова відстань між точками траєкторії  

на суміжні моменти часу 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Середнє 

значення 

1.  Антрацитівський 0,8273 0,5023 0,6123 0,9405 0,7206 

2.  Біловодський 0,6642 0,3306 0,6126 0,8798 0,6218 

3.  Білокуракинський 0,7248 0,6845 0,6094 0,7777 0,6991 

4.  Краснодонський 0,9418 0,4743 0,6117 0,7894 0,7043 

5.  Кремінський 0,7739 0,6883 0,6730 1,6456 0,9452 

6.  Лутугинський 1,1915 0,6291 0,9293 1,4198 1,0424 

7.  Марківський 0,8673 1,0424 0,5937 0,7569 0,8151 

8.  Міловський 1,3295 0,5813 0,4788 0,6527 0,7606 

9.  Новоайдарський 0,5789 0,6834 0,5531 0,7470 0,6406 

10.  Новопсковський 0,9308 0,6806 1,2826 1,3579 1,0630 

11.  Перевальський 1,1029 0,7907 0,6854 0,9098 0,8722 

12.  Попаснянський 1,2023 0,7419 1,0701 0,9398 0,9885 

13.  Сватівський 1,8892 0,8042 0,7999 2,0145 1,3770 

14.  Свердловський 1,1846 0,827 0,4794 1,6704 1,0404 

15.  Слов’яносербський 1,8934 0,5135 1,6253 0,6060 1,1596 

16.  Станично-Луганський 1,2226 0,8665 0,7976 0,6520 0,8847 

17.  Старобільський 0,9553 0,4281 1,0429 0,6536 0,7700 

18.  Троїцький 1,5495 0,6848 0,7554 1,2194 1,0523 
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Рис. 4. Ранжування районів Луганської області за значенням шляху,  

пройденого освітньої складової районних соціогеосистем 
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Таблиця 5 

Значення критерію прогресу у розвитку освітньої складової районних соціогеосистем  

№№ Райони 

Співвідношення відстаней від початку координат і до точки 

максимального розвитку 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Середнє 

значення 

1.  Антрацитівський 0,3549 0,3917 0,3849 0,4071 0,3847 

2.  Біловодський 0,3910 0,4137 0,4070 0,4182 0,4075 

3.  Білокуракинський 0,3721 0,4117 0,4116 0,3909 0,3966 

4.  Краснодонський 0,3577 0,3895 0,3962 0,3887 0,3830 

5.  Кремінський 0,4782 0,5111 0,5232 0,5438 0,5141 

6.  Лутугинський 0,7871 0,8449 0,8542 0,9005 0,8467 

7.  Марківський 0,3095 0,3178 0,3457 0,3274 0,3251 

8.  Міловський 0,3496 0,3933 0,3824 0,3778 0,3758 

9.  Новоайдарський 0,2994 0,3243 0,3430 0,3757 0,3356 

10.  Новопсковський 0,5139 0,5492 0,5419 0,5523 0,5393 

11.  Перевальський 0,3900 0,4150 0,4122 0,4413 0,4146 

12.  Попаснянський 0,6088 0,6298 0,6246 0,6849 0,6370 

13.  Сватівський 1,4654 1,5705 1,6149 1,5942 1,5613 

14.  Свердловський 0,5318 0,5558 0,5372 0,5418 0,5417 

15.  Слов’яносербський 0,5341 0,5091 0,5111 0,5508 0,5263 

16.  Станично-Луганський 0,5482 0,6253 0,5983 0,6123 0,5960 

17.  Старобільський 0,7595 0,8422 0,8206 0,8418 0,8160 

18.  Троїцький 0,4359 0,3985 0,415 0,3922 0,4104 
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Рис. 5. Ранжування районів Луганської області за середнім значенням критерію прогресу 

 

Білокуракинський, Краснодонський, Марківсь-

кий, Міловський, Свердловський, Слов’яно-

сербський, Троїцький. 

Висновки. Перспективи подальших дос-

ліджень. Таким чином, в роботі представлено 

результати моделювання траєкторії розвитку 

освітньої складової районних соціогеосистем 

Луганської області, які свідчать про суттєві 

просторово-часові відмінності в інтенсивності 

та ефективності розвитку регіональної системи 
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освіти. Окрему увагу слід звернути на групу 

районів з нестабільною динамікою розвитку 

системи освіти. Це, переважно, аграрні райони 

півночі Луганської області (за винятком Крас-

нодонського, Cвердловського, Слов’яносерб-

ського), система освіти яких потребує удоско-

налення, виходячи з особливостей їх соціально-

економічного розвитку та відповідно до потреб 

населення в отриманні якісних освітніх послуг. 

Виявлення та аналіз просторово-часових 

особливостей системи освіти Луганської облас-

ті також здійснено із застосуванням графоана-

літичного методу багатовимірної класифікації 

суспільно-географічних об’єктів. Отримані ре-

зультати підтверджують зроблені висновки. 
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
У статті досліджуються сучасні суспільно-географічні особливості системи охорони здоров’я Волинської області. 

Розглянуто медико-демографічну ситуацію в регіоні, визначено структуру захворюваності та смертності населення. Оха-

рактеризовано систему закладів, кадрову забезпеченість та особливості фінансування сфери охорони здоров’я Волинської 

області. Визначено напрямки розвитку та основні проблеми галузі. 

Ключові слова: система охорони здоров’я, медико-демографічна ситуація, структура захворюваності та смертності 

населення, система закладів, кадрова забезпеченість. 

Т.Г. Погребский. ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ. В статье исследуются современные общественно-географические особенности системы здра-

воохранения Волынской области. Рассмотрена медико-демографическая ситуацию в регионе, определена структура заболе-

ваемости и смертности населения. Охарактеризированы система учреждений, кадровая обеспеченность и особенности 

финансирования сферы здравоохранения Волынской области. Определены направления развития и основные проблемы от-

расли. 

Ключевые слова: система здравоохранения, медико-демографическая ситуация, структура заболеваемости и смерт-

ности населения, система учреждений, кадровая обеспеченность. 

 

Актуальність дослідження. Стан здо-

ров’я населення є показником соціально-

економічного розвитку країни, невід’ємною 

складовою рівня та якості життя людей. Особ-

ливості сучасного розвитку економіки України 

та її регіонів характеризуються кардинальними 

змінами в усіх сферах діяльності, у тому числі і 

у системі охорони здоров'я, від ефективності 

функціонування якої залежить здоров'я нації – 

найвищої цінності держави. За роки незалеж-

ності в цій життєво важливій для суспільства 

структурній ланці намітилися деструктивні те-

нденції, які змушують серйозно замислитися 

над сутністю і природою соціальних процесів у 

країні. Йдеться, зокрема, про рівень народжу-

ваності й смертності, тривалість життя, рівень 

забезпеченості лікарями і середнім медичним 

персоналом, рівень професійної майстерності 

лікарів, фінансування сфери охорони здоров’я 

та ін. Зазначені тенденції висувають вимоги не 

лише щодо підвищення доступності, якості та 

ефективності медичної допомоги шляхом роз-

будови і вдосконалення діяльності галузі, але й 

вимагають вирішення широкого спектру соціа-

льно-економічних проблем, всебічного поси-

лення профілактичних засад в охороні здоров’я, 

формування здорового способу життя, покра-

щення якості життя населення. Вирішення цих 

завдань є сьогодні надзвичайно актуальним для 

© Погребський Т.Г., 2013 
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України. У зв’язку з цим і виникає потреба де-

талізації досліджень на регіональному рівні. 

Аналіз попередніх досліджень. Суспільно-

географічні дослідження сфери охорони здо-

ров’я в Україні є малочисленими, хоча пробле-

ми захворюваності населення і оптимальної 

організації системи охорони здоров’я на регіо-

нальному рівні є достатньо важливими. Як 

приклад, можна навести роботи О. Романів 

(2003), Н. Корнілової (2005), І. Мартусенко 

(2005), Г. Баркової із співавторами (2006, 2009 ), 

Х. Подвірної (2007), І. Манаєнкової (2008), Н. 

Мезенцевої із співавтором (2009), В. Гуцуляка 

із співавторами (2009), Д. Шиян (2012) та ін-

ших дослідників. 

Виклад основного матеріалу. Сфера охо-

рони здоров’я є системою державних та гро-

мадських медичних та соціально-економічних 

заходів, спрямованих на попередження та ліку-

вання хвороб, поліпшення умов життя і праці 

населення, збереження і покращення здоров’я 

суспільства й кожного його члена з метою за-

безпечення подальшого зменшення та ліквідації 

хвороб, скорочення інвалідності й зниження 

смертності, гармонійного розвитку фізичних і 

духовних сил людини, досягнення високого рі-

вня працездатності та довготривалого життя 

громадян [5]. 

Згідно з даними Головного управління ста-

тистики [10], станом на 1 січня 2013 року, у Во-

линській області проживало 1040 тис. осіб, що 

становить близько 2,3% населення України. За 

цим показником вона посідає 23 місце серед 

регіонів України, випереджаючи лише Кірово-

градську – 1002,4 тис. осіб (2,2%) та Чернівець-

ку – 905,3 тис. осіб (2%) області [11]. Чисель-

ність міського населення налічувала 541,5 тис. 

осіб, що становило 52 % населення області. Кі-

лькість сільських мешканців – 498,5 тис. осіб, 

відповідно 48 % населення області. Волинська 

область входить до числа восьми регіонів Укра-

їни, де спостерігається природний приріст на-

селення. Його інтенсивність у 2012 році стано-

вила 0,8 ‰. У державі за цим показником Во-

линь посіла четверте місце [11].  

Ще одним позитивним моментом у демо-

графічній ситуації є те, що Волинська область 

поряд із Рівненською та Закарпатською утримує 

першість по рівню народжуваності. Якщо в 

2012 році в Україні на кожну тисячу жителів 

з’явилось на світ в середньому по 11 дітей, то 

на Волині – 14,1; Закарпатті – 14,8; Рівненщині 

– 15,3 дитини [3,11]. 
 

 

Рис. 1. Структура смертності населення Волинської області  

(складено автором за даними [10]). 
 

Рівень смертності населення області за 

2012 рік становив 13,3 ‰. Цей показник є знач-

но нижчим, ніж у державі в цілому (14,5‰). У 

структурі смертності населення області домі-

нують хвороби системи кровообігу, хвороби 

органів дихання, хвороби органів травлення, 

злоякісні новоутворення та зовнішні причини 

смерті (рис. 1). Вищезазначені захворювання є 
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основними причинами смерті населення облас-

ті протягом останніх років і складають майже 

94,0% всіх смертей [4,6]. 

Слід відзначити, що в 2012 р. відбулося 

зниження показника поширеності захворювань 

серед населення області на 2,0%. Цей показник 

знизився як серед дорослого (на 1,1%) так і се-

ред дитячого (на 4,6%) населення. Первинна 

захворюваність також знизилася (на 3,9%). Від-

повідно на 2,7% серед дорослого населення та 

на 5,4% серед дитячого населення [10]. 

Система закладів охорони здоров’я Волин-

ської області обслуговує 16 районів. Станом на 

01.01.2013 р. у сфері охорони здоров’я Волин-

ської області функціонувало 50 лікарняних за-

клади, що надають стаціонарну допомогу насе-

ленню. В них розгорнуто 8270 ліжок, що стано-

вить 80 ліжок на 10 тис. населення (Україна 

2013 р. – 86 ліжок на 10 тис. населення). Амбу-

латорно-поліклінічну допомогу населенню об-

ласті забезпечували 930 закладів. Планова по-

тужність всіх амбулаторно-поліклінічних за-

кладів (самостійних та об’єднаних) – 17 960 

відвідувань в зміну або 174 на 10. тис. населен-

ня [10]. 

Станом на 01.01.2013 р. у закладах охорони 

здоров’я області працювало 24 600 працівників. 

Надання медичної допомоги у лікувально-

профілактичних закладах області здійснювали 

3512 лікарів та 10 377 молодших спеціалістів з 

медичною освітою. Гордістю області є 35 За-

служених лікарів України, 6 Заслужених пра-

цівників охорони здоров’я України, 1 доктор 

медичних наук, 31 кандидат медичних наук, 1 

кандидат біологічних наук і 20 винахідників 

[10]. 

З метою покращення ситуації по кадровому 

забезпеченню в сільській місцевості управлін-

ням охорони здоров’я облдержадміністрації 

проводиться постійна робота. Станом на 1 січня 

2013 р. атестовано 2800 лікарів, що становить 

79%. Область знаходиться на третьому місці в 

Україні за цим показником (Україна – 68 %) [7]. 

Бюджет області на охорону здоров`я у 

2012р. становив 715 тис. грн. Фінансування на 

одного жителя в середньому становило 690,0 

гривень. Середня заробітна плата по галузі 

складала 1295 грн., в тому числі лікарів – 2190 

грн., середнього медичного персоналу – 1552 

гривні. Заборгованість по заробітній платі та 

соціальних виплатах була відсутня [10]. Вико-

нання кошторису витрат по амбулаторіях за 

2012 р. в середньому склало 98,5%, в тому чис-

лі по медикаментах 99,5%. Проте, галузь сього-

дні не обмежується лише державними коштами, 

незважаючи на те, що вони займають основне 

місце серед інших джерел фінансування. Зако-

нодавчі акти розширили коло можливих джерел 

надходжень на утримання системи охорони 

здоров’я. Це, зокрема, платні послуги, благо-

дійництво, спонсорство і меценатство, кошти 

місцевих бюджетів. Позабюджетні надходження 

за 2012 р. становили 84 тис. грн., що становить 

майже 12% від загальних касових витрат. 

Отримані кошти були використані на зміцнення 

матеріально-технічної бази лікувальних уста-

нов, придбання медикаментів та продуктів хар-

чування. На будівництво об’єктів охорони здо-

ров’я у 2012 р. освоєно коштів в сумі 24 тис. 

грн., у тому числі субвенції з державного бю-

джету – 14 тис. грн. [7,11]. 

В області розроблено план-графік рефор-

мування галузі охорони здоров’я на 2010–2014 

роки. Згідно плану проведено передачу закладів 

охорони здоров’я, зокрема фельдшерсько-

акушерських пунктів, лікарських амбулаторій і 

дільничних лікарень на фінансування з район-

ного бюджету. У рамках реформування галузі 

охорони здоров’я створено єдиний медичний 

простір, а саме: утворено територіальне медич-

не об’єднання Любомльського і Шацького ра-

йонів. Введено в експлуатацію поліклініку в 

смт. Шацьк потужністю на 100 відвідувань за 

зміну [7,10]. 

Протягом 2012 р. cтворено 14 центрів пер-

винної медико-санітарної допомоги як структу-

рних підрозділів центральних районних ліка-

рень, проведено об’єднання фельдшерсько-

акушерських пунктів у Горохівському, Рожи-

щенському та Турійському районах. Реоргані-

зовано фельдшерсько-акушерські пункти у 

Вол.- Волинському (6 пунктів) та Луцькому(4 

пункти) районах. Відкрито 4 додаткові пункти 

швидкої медичної допомоги – 2 пункти в Лю-

бомльському та 2 пункти в Шацькому районах. 

Це забезпечує доїзд до пацієнтів в межах 10 

хвилин в місті та 20 хвилин в сільській місце-

вості. В області реалізується програма інформа-

тизації закладів галузі охорони здоров’я [7]. 

Проте, існує й ряд невирішених проблем, 

які потребують втручання представників влади. 

На нашу думку основними проблемами у сфері 

охорони здоров'я на даному етапі соціально-

економічного розвитку регіону є: 

1. Укомплектування медичними кадрами 

закладів охорони здоров'я, які надають медичну 

допомогу сільському населенню, зокрема ам-

булаторій сімейної медицини, ФАПів. 

2. Дооснащення сільських лікарських ам-

булаторій та ФАПів необхідним обладнанням 

та інструментарієм згідно з табелем оснащення. 

3. Забезпечення установ охорони здоров'я 

області сучасним санітарним автотранспортом, 
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відповідно обладнаним медичною апаратурою, 

особливо в сільській місцевості. 

4. Покращення матеріально-технічної бази 

закладів охорони здоров'я, що надають медичну 

допомогу дітям і матерям. 

5. Подальше реформування мережі діль-

ничних лікарень, які найчастіше надають не 

тільки медичну, а і медико-соціальну допомогу. 

6. Оптимізація роботи ФАПів: в області 

нараховується 800 ФАПів, з них 31 обслуговує 

населені пункти з населенням менше 100 жите-

лів і 6 – менше 60 жителів. 

7. Інформатизація системи охорони здо-

ров’я області, що дозволить створити єдиний 

медичний інформаційний простір з організаці-

єю персоніфікованого медичного обліку. 

Висновки. Проаналізувавши основні сус-

пільно-географічні особливості системи охоро-

ни здоров’я Волинської області можна зробити 

наступні висновки: 

 Сучасна медико-демографічна ситуація 

у Волинській області є досить сприятливою в 

порівнянні з іншими регіонами України. Спо-

стерігається природний приріст населення, ін-

тенсивність якого у 2012 році становила 0,8‰. 

Також прослідковується постійний ріст 

коефіцієнта народжуваності. В 2012 році він 

досягнув 14,1 ‰. Рівень смертності населення є 

значно нижчим від загальнодержавного показ-

ника і становить 13,3 ‰. Слід відмітити й зни-

ження показників захворюваності населення.  

 Система закладів охорони здоров’я Во-

линської області обслуговує 16 районів і вклю-

чає 50 лікарняних та 930 амбулаторно-

поліклінічних закладів у яких працює 24 600 

чоловік. Бюджет області на охорону здоров`я у 

2012 р. становив 715 тис. грн. Фінансування на 

одного жителя в середньому склало 690 гри-

вень. 

 В системі охорони здоров’я Волинської 

області існує ряд невирішених проблем, які по-

требують втручання представників влади. На 

даному етапі ведеться активна робота в рамках 

процесу реформування галузі. Основними 

пріоритетними напрямами є розвиток первин-

ної медико-санітарної допомоги на принципах 

сімейної медицини, структурна реорганізація 

системи медичного обслуговування, перехід на 

контрактні умови надання медичної допомоги, 

зміцнення фінансової бази із забезпеченням в 

першу чергу фінансування гарантованого дер-

жавою обсягу медичної допомоги, розвиток 

страхової медицини, здійснення раціональної 

кадрової і фармацевтичної політики. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПОСЛУГ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
В статті розглядаються особливості зовнішньої торгівля послугами в Харківському регіоні. Дається загальна дина-

міка експорту, імпорту, сальдо та обороту торгівлі послугами. Аналізується географічна структура торгівлі послугами в 

Харківській області. Розглядається структура експорту та імпорту за видами послуг. Визначається місце торгівлі послу-

гами у зовнішній діяльності Харківського регіону, наводяться її особливості.  

Ключові слова: зовнішня торгівля послугами, експорт послуг, імпорт послуг, сальдо та оборот зовнішньої торгівлі 

послугами.  

И.О. Полевич. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА УСЛУГ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. В статье рас-

сматриваются особенности внешней торговля услугами в Харьковском регионе. Дается общая динамика экспорта, импор-

та, сальдо и оборота торговли услугами. Анализируется географическая структура торговли услугами в Харьковской обла-

сти. Рассматривается структура экспорта и импорта по видам услуг. Определяется место торговли услугами во внешней 

деятельности Харьковского региона, приводятся ее особенности. 

Ключевые слова: внешняя торговля услугами, экспорт услуг, импорт услуг, сальдо и оборот внешней торговли услу-

гами. 
 

Вступ. Зовнішньоекономічні зв'язки ви-

ступають інструментом впливу на економічну 

систему держави та окремих регіонів, що здій-

снюється через механізм зовнішньоторговель-

ної діяльності. Зовнішня торгівля – це продаж 

товарів за межі країни (експорт) і купівля за 

кордоном інших товарів (імпорт). До експорт-

но-імпортних операцій відносять також і на-

дання зарубіжним партнерам послуг, виконання 

для них певних робіт і відповідно, одержання з 

їх боку послуг, чи виконання ними робіт, які 

мають бути оплачені [2]. Саме зовнішня торгів-

ля є основним видом зовнішньоекономічної 

діяльності Харківського регіону. Тому за мету в 

статті поставлено вивчення особливостей екс-

порту та імпорту послуг як складової зовніш-

ньої торгівлі. 

Виклад основного матеріалу. Зовнішньо-

економічні зв’язки (ЗЕЗ) являють собою різні 

форми, засоби і методи зовнішньоекономічних 

відносин між країнами. Це сукупність напря-

мів, форм, методів і коштів торгово-

економічного, науково-технічного співробітни-

цтва, а також валютно-фінансових і кредитних 

відносин між країнами з метою раціонального 

використання переваг міжнародного поділу 

праці,можливостей міжнародних економічних 

відносин для підвищення економічної ефектив-

ності господарської, підприємницької діяльнос-

ті. Зовнішньоекономічні зв'язку включають в 

себе наступні напрямки і форми:зовнішню тор-

гівлю; міжнародне виробниче (аграрне та про-

мислове) співробітництво;міжнародне інвести-

ційне співробітництво; міжнародне науково-

технічне співробітництво; економічне і техніч-

не сприяння; валютно-фінансове співробітниц-

тво [1, 2]. 

Зовнішньоторговельні операції послугами 

Харківська область у 2011 р. здійснювала з пар-

тнерами зі 152 країн світу. Загальна сума пос-

луг, наданих нерезидентам (експорт) становила 

за 2011 рік 308,8 млн. дол. США, обсяг послуг, 

одержаних від нерезидентів (імпорт), дорівню-

вав 229,1 млн. дол. США Порівняно з 2000 р. 

обсяги експорту послуг збільшилися на 

284, 240,9 тис. дол. США. Імпорт послуг також 

збільшився на 223 948,5 тис. дол. США. Сальдо 

зовнішньої торгівлі за період 2005-2010 рр. бу-

ло від’ємним, за рахунок того, що імпорт пере-

важав над експортом, у 2011 р. така ситуація 

змінилася і додатне сальдо зовнішньої торгівлі 

послугами становило 79,7 млн. дол. Найбіль-

ший зовнішньоторгівельний оборот спостеріга-

ється у 2009 р. переважно за рахунок імпорту 

послуг [1, 3]. 

Тож, в період з 2000-2010 рр. імпорт послуг 

значно перевищував експорт. Це пов’язано з 

тим, що в ці роки область була зайнята перева-

жно в промисловості, а послуги закупала з ін-

ших країн. У 2011 р. цей показник різко змінив-
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ся і експорт почав переважати імпорт. Це 

пов’язано з тим, що значно підвищилась частка 

сфери послуг і Харківська область не тільки 

почала в достатній мірі забезпечувати себе пос-

лугами, але і експортувати їх за кордон. 

Більше половини обсягу експорту, а саме 

55,5% було надано країнам СНД, іншим краї-

нами світу – 44,5%. До країн СНД було надано 

послуг на суму 171,2 млн. дол., до інших країн 

світу – на 137,5 млн. дол. [3]. 

Обсяг послуг, наданих країнам ЄС, збіль-

шився на 27,8% проти минулого року і дорів-

нював 49,7 млн. дол. Його питома вага у зага-

льному обсязі експорту послуг області складала 

16,1%. 

 

 

Рис. 1. Динаміка показників зовнішньої торгівлі послугами Харківської області  

за період 2000-2011 рр. (побудовано автором за даними [3]). 
 

Основними партнерами в експорті послуг 

були: серед країн СНД Російська Федерація 

(питома вага у загальному обсязі – 33,8%), яка 

займає перше місце у структурі експорту пос-

луг, Казахстан (15,1%) відповідно займає друге 

місце; на третьому місці в структурі експорту – 

США (9,9%), країн ЄС – Велика Британія 

(3,5%), Німеччина (2,5%); серед інших країн – 

Індія (2,7%), Кіпр (3,3%) та інші. Порівняно з 

минулим роком відбулося значне скорочення 

експорту до багатьох країн: до Італії – у 3,7 ра-

зи, Греції – у 2,5 рази, Молдови – у 2,3 рази, 

Ірану, Ісламської Республіки – у 2 рази, Болгарії 

– у 1,8 рази. Збільшення спостерігалося до 

Бельгії – у 9,3 рази, Ізраїлю – у 3,4 рази, Казах-

стану – у 2,9 рази, Австрії – у 2,1 рази, Туркме-

ністану – у 1,8 рази, Азербайджану – у 1,8 рази, 

Німеччини – у 1,7 рази, Кіпру – 1,7 рази, США 

– у 1,6 рази [3]. 

В імпорті основна частина обсягу – 85,1% 

належала іншим країнам світу, частка країн 

СНД становила лише 14,9%. Обсяг послуг, оде-

ржаних від партнерів з інших країн світу, дорі-

внював 194,8 млн.дол., що на 34,3% менше 

2010р. Імпорт з країн СНД збільшився у 1,6 ра-

зи і становив 34,2 млн.дол. 

Частка країн ЄС у загальному обсязі імпо-

рту складала 66,6%. Обсяг послуг дорівнював 

152,5 млн.дол., що менше відповідного періоду 

минулого року на 42,4%. 

Найбільшу питому вагу у загальному обся-

зі імпорту складали: серед країн ЄС – Велика 

Британія (32,5%), яка займає перше місце у гео-

графічній структурі імпорту послугами, Фран-

ція (21,5%), відповідно друге місце; на третьо-

му місці - Швейцарія (12,8%), серед країн СНД 

– Російська Федерація (питома вага у загально-

му обсязі – 12,3%), Казахстан (1,4%); Нідерла-

нди (5,8%); інших країн – США (1,9%), Туреч-

чина (1,5%) та інші [3].  

Спостерігається скорочення обсягів з 

Франції – у 2,6 рази, Великої Британії – на 

28,5%, Нідерландів – на 20,2%. Збільшення 

спостерігається з Казахстану – у 3,5 рази, Біло-

русі – у 3,2 рази, США – у 2,2 рази.  

В структурі експорту послуг за видами 

економічної діяльності найбільшу питому вагу 

склали різні ділові, професійні та технічні пос-
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луги – 35,7%, на другому місці послуги 

пов’язані з діяльністю у сфері інформатизації – 

18,1%, відповідно на третьому місці страхові 

послуги – 16,2%, послуги пов’язані з подоро-

жами – 13,5%, транспортні послуги – 7,4%, по-

слуги, які пов’язані з ремонтом – 4,3%. Порів-

няно з 2010р. збільшилися обсяги послуг в об-

робній промисловості – у 2,9 рази, послуг, 

пов’язаних з фінансовою діяльністю – у 2,4 ра-

зи, послуг у сфері інформатизації – у 1,7 рази, 

послуг у сфері освіти – на 36,5%, послуг у сфе-

рі архітектури та будівництва – на 30,1%. 
 

 

Рис. 2. Географічна структура експорту послуг Харківської області за 2011 р.  

(побудовано автором за даними [3]). 

 

 

Рис. 3. Географічна структура імпорту послуг Харківської області за 2011 р. 

(побудовано автором за даними [3]). 
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Рис. 4. Структура експорту Харківської області за видами послуг на 2011 р. 

(побудовано автором за даними [3]). 

 

 

Рис. 5. Структура імпорту Харківської області за видами послуг на 2011 р. 

(побудовано автором за даними [3]). 

 

В імпорті найбільшу питому вагу станови-

ли послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 

– 52,5% , на другому місці різні ділові, профе-

сійні та технічні послуги (28,2%), відповідно на 

третьому – транспортні послуги (7,4%) та ін. 

Порівняно з відповідним періодом минулого 

року обсяги послуг з фінансової діяльності 

зменшилися на 46,1%, проте транспортні пос-

луги збільшилися у 2,1 рази [3, 4]. 

Висновки. В структурі експорту послуг 

Харківської області за видами економічної дія-

льності найбільшу питому вагу становили пос-

луги, пов’язані з різними діловими, професій-

ними та технічними послугами, комп’ютерними 

та страховими послугами, подорожі, ремонт та 

ін. Це пов’язано з тим, що за останнє десяти-

річчя стався стрибок, який спрямований не ли-

ше на підйом промисловості, але й на розвиток 

соціальної сфери. Також на таку картину у екс-

порті послуг вплинув науково-технічний про-

грес. В імпорті найбільшу питому вагу стано-

вили послуги, пов’язані з фінансовою діяльніс-

тю. Це обумовлено тим, що в економіку Харків-

ську область почали залучати кошти іноземних 

партнерів-інвесторів. Найбільшими експорт-

партнерами Харківської області є країни СНД, 

Європи та Азії. Це пов’язано тим, що у Харків-

ській області здавна історично злагоджені парт-

нерські зв’язки з цими країнами. Найбільшим 

імпорт-партнерами Харківської області є пере-

важно країни Європи. Це пов’язано з тим, що 

Європа, взагалі, є найбільшим поставником по-

слуг у світі. Також така картина обумовлена 

дружніми зв’язками України з країнами Євро-

пи, вигідним геополітичним та економіко-

географічним положенням. 
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ВЛИЯНИЕ СКАНДИНАВСКОГО КОЛЕБАНИЯ  

НА ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 

 
Представлен анализ влияния Скандинавского колебания на аномалии приземной температуры воздуха в районе Во-

сточной Европы и Черноморского региона с использованием данных ре-анализа NCEP/NCAR и метода «композитов». По-

казано, что положительная фаза колебания сопровождается значимым похолоданием в Волгоградской и Ростовской обла-

стях России, а также на востоке и севере Украины в течение января и февраля.  

Ключевые слова: Скандинавское колебание, аномалии температуры воздуха, метод «композитов». 

О.Б. Полонський, І.О. Кібальчич. ВПЛИВ СКАНДИНАВСЬКОГО КОЛИВАННЯ НА ТЕМПЕРАТУРУ ПОВІТРЯ У 

СХІДНІЙ ЄВРОПІ. Наведено аналіз впливу Скандинавського коливання на аномалії приземної температури повітря в ра-

йоні Східної Європи та Чорноморського регіону з використанням даних ре-аналізу NCEP / NCAR і методу «композитів». 

Показано, що позитивна фаза коливання супроводжується значним похолоданням у Волгоградській і Ростовській областях 

Росії, а також на сході та півночі України протягом січня і лютого.  

Ключеві слова: Скандинавське коливання, аномалії температури повітря, метод «композитів». 

 

Актуальность и постановка задачи. В 

течении многих десятилетий климатологи ра-

ботают над выделением всевозможных удалён-

ных связей между отдельными звеньями систе-

мы Атмосфера-океан-суша. Такие связи могут 

проявляться в изменениях погодных условий, в 

формировании различных аномалий в полях 

гидрометеорологических характеристик или же 

в результате смены режимов циркуляции атмо-

сферы над определённой территорией.  

В Европе и Северной Атлантике подобные 

удалённые связи, а также их изменения от се-

зона к сезону и от года к году стали замечать 

ещё в XIX веке, однако более серьёзно к дан-

ной проблеме учёные подошли только в XX 

веке. Учёными с различных стран был выделен 

целый комплекс колебаний в системе океан-

атмосфера, которые тем или иным образом воз-

действуют на температуру воздуха и количе-

ство осадков, а также являются ответственны-

ми за формирование внутрисезонной и десяти-

летней изменчивости приземных полей атмо-

сферного давления и геопотенциала в средней и 

верхней тропосфере. В настоящей статье будет 

подробно рассмотрено влияние на территорию 

Восточной Европы и Черноморского региона 

одного из такого режима, а именно – Сканди-

навского колебания (Scandinavian Pattern). В 

более ранних исследованиях [1,3] упоминались 

лишь общие черты воздействия данной моды 

изменчивости на температурно-влажностные 

характеристики и ветровой режим Европы. Од-

нако, более детальные исследования для терри-

тории Украины, Азово-Черноморского региона 

и близлежащих регионов ещё не проводились.  

Данная изменчивость была выявлена в 

1987 году (Barnston A.G., Livezey R.E) во время 

анализа эмпирических ортогональных функций 

(ЭОФ) среднемесячных полей геопотенциала 

на уровне АТ-700 [2]. В то время эта структура 

была названа как изменчивость Евразия-1, а 

позднее в связи с более точным определением 

местоположения главного полюса колебатель-

ного диполя, переименовали в Скандинавское 

колебание (СК). Главный центр колебания рас-

положен в районе Скандинавского п-ова в об-

ласти, ограниченной координатами 60 - 70 с.ш., 

25 - 50 в.д. Другие более слабые центры выде-

ляются в Северо-Восточной Атлантике, Запад-

ной России и Центральной Сибири (на северо-

запад от оз. Байкал), рис.1. Следует подчерк-

нуть, что в нашем исследовании мы рассматри-
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ваем только зимний период (декабрь – фев-

раль), когда атмосфера наиболее динамически 

активна, а проявление низкочастотных режи-

мов изменчивости (в частности СК) наиболее 

выраженно. 

Для количественного описания состояния 

и зоны влияния конкретного колебания, приня-

то использовать специальные индексы, кото-

рые, как правило, рассчитываются по данным 

полей геопотенциальных высот на уровне 700, 

500 либо 300 гПа и представляют собой анома-

лии в значении этих высот относительно стан-

дартных климатических норм. Для Скандинав-

ского колебания также существует индекс, ко-

торый в настоящее время рассчитывается по 

данным ре-анализа NCEP/NCAP в Националь-

ном центре по исследованию климата, США. В 

зависимости от знака индекса, выделяют фазы 

колебания, а по численному значению индекса 

судят об их интенсивности. 

Положительная фаза колебания Сканди-

навской моды связана с положительными ано-

малиями высоты геопотенциальной поверхно-

сти 700 гПа, что отражается в наличии блоки-

рующих антициклонов над Скандинавским п-

овом и европейской территорией России (ЕТР).  

 
Рис. 1. Структура скандинавского колебания с выделением трёх основных полюсов (а)  

и вертикальный профиль коэффициентов регрессии (b) между индексом колебания  

и высотой изобарической поверхности 300 гПа [3]. 

 

Во время отрицательной фазы на среднемесяч-

ных картах АТ-700 выделяется область отрица-

тельных аномалий в значениях геопотенциала 

[3]. 

Во время положительной фазы фиксиру-

ются отрицательные аномалии приземной тем-

пературы в Центральной России, и в западной 

Европе. Кроме того, происходит увеличение 

количества осадков в центральной и южной 

Европе, а также их недостаток в районе Скан-

динавии и северо-восточной Европе. Иной осо-

бенностью является смещение полярной ветви 

струйного течения в Северной Атлантике в се-

веро-восточном направлении относительно 

своего климатического положения, усиливается 

западный перенос в районе Средиземноморья. 

В связи с этим, траектории атлантических 

штормов проходят севернее Скандинавского п-

ова. При этом, область активного циклогенеза 

смещается ближе к западной Европе (Португа-

лия, Испания). Наиболее существенно влияет 

на количество осадков Скандинавское колеба-

ние в феврале. Как будет показано ниже в рабо-

те, данная осцилляция является ответственной 

за формирование межсезонных аномалий тем-

пературы воздуха на территории Восточной 

Европы, акватории Чёрного и Азовского морей, 

а также в бассейне Волги. 

Отметим, что несмотря на расположение 

основных центров диполя аномальной цирку-

ляции в пределах Атлантико-Европейского ре-

гиона, отклики колебания в поле приземной 

температуры и увлажнения зафиксированы в 

разных частях Азиатского континента. Так, в 

ходе исследования [3], установлено, что во 

время устойчивой положительной фазы зимой 

2000/2001 гг., происходило накопление аркти-

ческой воздушной массы над Центральной Си-

бирью, а затем, она распространилась в юго-

восточном направлении, вызвав существенное 

похолодание и обильные снегопады в Монго-

лии и северном Китае. В другой работе [4] по-

казано, что за период 1951 – 2009 гг. величина 

корреляционной зависимости между индексом 

колебания и количеством осадков в зимний пе-

риод в юго-западной части Ирана составляет 

0,61 – 0,71, в частности на станциях Abadan и 

Ahwaz. С приходом весны, коэффициенты кор-

реляции резко падают до значений 0,28 – 0,29. 

Во временном ходе индекса Скандинав-

ской осцилляции можно выделить следующие 

периоды устойчивых положительных и отрица-

тельных фаз: 

- 1958 – 61 гг., 1969-1978 гг., 1984-85 гг. – 

положительные фазы; 

- 1981-1983 гг., 1987 – 1991 гг. – устойчи-

вые отрицательные фазы колебания.  

Весьма любопытно, что за последнее деся-

тилетие амплитуда колебаний индекса умень-

шилась по сравнению со второй половиной XX 

века (рис. 2а). На рисунке 2б представлена ча-

стотная гистограмма индекса колебания за пе-
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риод 1951 – 2009 гг., на которой видно, что в 

зимнее время кривая распределения индекса 

близка к нормальной (Гауссовской), что позво-

ляет нам применять к рядам стандартные мето-

ды статистической обработки. 

Исходные данные и методика обработ-

ки. Главной целью настоящей работы является 

определение характера и степени влияния 

Скандинавского режима изменчивости на тем-

пературный режим в Восточной Европе, Укра-

ине и Азово-Черноморском регионе. Для этой 

задачи, привлекались данные ре-анализа сред-

немесячной температуры воздуха с декабря по 

февраль включительно, в узлах регулярной сет-

ки, размером 2,5 x 2,5 градуса для региона, 

ограниченного координатами: 20-45° в.д. и 55-

40° с.ш. Информация предоставлена Нацио-

нальным центром по атмосферным исследова-

ниям (NCEP/NCAR), Боулдер, штат Колорадо, 

США за период 1950 – 2012 гг.  

Кроме этого, использовались значения ин-

декса Скандинавского колебания (рассчитыва-

ется в результате разложения глобального поля 

геопотенциала 70 гПа в Северном полушарии 

на ЭОФ). Значения индекса нормализированы 

относительно базового периода 1981-2010 гг. –  
 

 

Рис. 2. Временная динамика индекса Скандинавского колебания, сглаженная поквартально [5] (а)  

и частотная диаграмма зимнего индекса (б) за период 1951 – 2009 гг. [4]. 

 

 
Рис. 3. Схематическое представление процесса определения лет с положительной и отрицательной 

фазой на примере временного ряда индекса Скандинавского колебания в январе с 1950 по 2012 гг. 

 

данные предоставлены Центром по климатиче-

ским прогнозам (Climate Prediction Center, 

NOAA/ National Weather Service). 

Основным методом статистической обра-

ботки исходных данных в настоящей работе 

послужил композитный анализ. Благодаря дан-

ной методике, был выделен «чистый» сигнал, 

отвечающий влиянию Скандинавского колеба-

ния на температурный режим Украины и при-

легающих районов Восточной Европы в зим-

ний период (с декабря по февраль). 
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Процедура нахождения сигналов колеба-

ний (разностных композитов) заключается в 

поэтапной обработке исходной информации. 

Вначале для конкретного месяца строится вре-

менной ряд индекса колебания (рис. 3). Далее 

предварительно убедившись, что статистиче-

ский ряд подчиняется нормальному закону рас-

пределения (см. рис. 2б), определяется среднее 

значение, дисперсия (σ
2
) и среднее квадратиче-

ское отклонение - СКО (σ). Затем проводится 

выборка аномальных лет, в которые значение 

индекса превышает среднее значение как ми-

нимум на 1σ (или, наоборот, оказывается 

меньше среднего на 1σ). Такие годы указаны 

стрелками на рис. 3. 

В итоге, мы получаем две выборки лет со 

значениями индекса выше и ниже заданных 

пределов. Для выбранных лет определяем 

среднемесячные значения температуры воздуха 

в каждом узле регулярной сетки (по данным ре-

анализа NCEP/NCAR). Теперь уже для сформи-

рованных выборок температуры находим сред-

нее значение (т.е. среднемесячную аномалию), 

дисперсию и СКО. На заключительном этапе 

получаем «чистый» сигнал колебания (разност-

ный «композит»), посредством определения 

алгебраической разности между средними по 

выборкам для каждого узла сетки. Чем больше 

по модулю будет значение сигнала, тем более 

существенным окажется влияние колебания на 

конкретную точку местности. Положительные 

значения композитов указывают на прямую 

связь фазы колебания и аномалии температуры 

(т.е., во время положительной фазы колебания 

происходит рост температуры воздуха и наобо-

рот). В случае отрицательных значений сигна-

ла, наблюдается рост (понижение) температуры 

воздуха в исследуемом регионе во время отри-

цательной (положительной) фазы колебания 

соответственно. 

Последним этапом определяется статисти-

ческая значимость полученных сигналов с до-

стоверностью 90 и 95% по следующему алго-

ритму: 

 Определяем отношение , где σ – 

СКО по каждой выборки (с индексами 1 и 2, 

соответственно); n – объём выборки; 

 Находим:   (σ1 + σ2) для р = 90%; (1) 

2(σ1 + σ2) для р = 95%.        (2) 

Если в итоге расчётов окажется, что сигнал 

превышает значение, полученное по формуле 

(1) или (2), то он является значимым на уровне 

90 и 95% соответственно (в предположении о 

том, что анализируемые ряды обладают опре-

деленной статистической структурой).  

Отметим, что за пороговое значение была 

выбрана абсолютная величина аномалий ин-

дексов, равная 1σ, только потому, что в этом 

случае по данным за 1950-2012 гг. удается по-

лучить достаточное (для оценки статистиче-

ской значимости) количество аномальных лет 

(как правило, это 6-9 лет). Если в качестве по-

рогового значения аномалии взять 1,5σ, то, в 

результате оказывается невозможным оценить 

значимость композитов, поскольку в некоторые 

месяцы таких аномалий набирается не более 

одной-двух. 

По результатам расчётов строятся карты 

композитов с помощью программного пакета 

«Surfer», на которых наглядно проявляется сте-

пень и характер влияния колебания на конкрет-

ный регион исследуемой территории. 

Результаты и их анализ. Скандинавское 

колебание проявляется не во все месяца года и 

играет второстепенную роль в формировании 

внутрисезонных климатических аномалий на 

территории Европы. Однако, как мы увидим, 

отдельные регионы подвержены влиянию этого 

режима весьма существенно.  

В декабре какой-либо существенной связи 

различных фаз колебания с температурой воз-

духа в Украине и прилегающей территории не 

было выявлено. Значения полученных компо-

зитов близки к нулю. Несмотря на это, оказа-

лось возможным выявить две области с замкну-

тыми изолиниями: в районе Чехии и Словакии 

(со значениями сигнала около 2), а также зону 

отрицательных аномалий в районе северного 

Прикаспия (со значениями разностного компо-

зита чуть более |2). 

Для января мы получили более интерес-

ную картину распределения разностного ком-

позита (рис. 4а). Область отрицательных сигна-

лов над Прикаспийской низменностью суще-

ственно расширяется по площади, а значения 

увеличиваются до -5…-6. Соответственно, мак-

симальное влияние на себе испытывают во-

сточные регионы Украины. Наиболее быстро 

влияние колебания ослабляется в южном и 

юго-западном направлении, т.е. при удалении 

от одного из полюсов осцилляции. 

Февраль характеризуется максимальным 

развитием колебания, что выражается в поле 

устойчивых отрицательных композитов по всей 

исследуемой территории с максимальными 

значениями по модулю более 9 над Волгоград-

ской областью (рис. 4б). По конфигурации изо-

линий заметна зона влияния в виде ложбины, 

которая больше всего затрагивает восточные и 

северные области Украины. Также видно, как 

быстро ослабляется влияние в сторону аквато-

рии Чёрного моря, огибая его по дуге в сторону 

Балканского п-ова. Таким образом, темпера-

турные аномалии в Левобережной Украине в  
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Рис. 4. Разностный композит температуры воздуха в январе (а), феврале (б) и марте (в)  

с использованием порогового уровня 1 σ. 

 

 
Рис. 5. Поля значимости полученного сигнала с различной степенью достоверности:  

90 и 95% для января (а), февраля (б) и марта (в). 
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феврале объясняются, прежде всего, опреде-

лённой фазой именно Скандинавского колеба-

ния. 

В марте (рис. 4в) проявление колебания 

резко ослабляется, область максимальных от-

рицательных значений сигнала (около -3) сме-

щается на территорию Беларуси. Такие резкие 

изменения в местоположении и активности по-

лученных сигналом, могут свидетельствовать о 

существенной подвижности второстепенных 

центров колебания. 

Для определения степени устойчивости 

связи между индексом колебания и аномалиями 

приземной температуры воздуха, были постро-

ены поля значимости разностных композитов с 

различным уровнем статистической достовер-

ности (рис. 5).  

В январе (рис. 5а) область со значимостью 

95% охватывает территорию южной части ЕТР 

вплоть до Кавказа, Беларусь, частично Польшу, 

север и восток Украины. В юго-западном 

направлении значимость сигнала резко падает и 

уже в странах Балканского п-ова, юга Чёрного 

моря и Турции составляет менее 90% в связи с 

уменьшением влияния колебания в данных 

районах. 

В феврале зона со значимым сигналом на 

уровне 95% увеличивается по площади, охва-

тывая помимо указанных выше районов, ещё 

практически всю Украину (за исключением 

Крыма), Молдову и Румынию. Однако, в сто-

рону Турции значимость сигнала резко умень-

шается, особенно над акваторией Чёрного мо-

ря. Такой характер распределения степени зна-

чимость в полной мере совпадает с полями раз-

ностного композита на рис. 4. Как видим, тер-

ритория Чёрного моря меньше всего подверже-

на влиянию различных фаз колебания, а темпе-

ратурные аномалии сведены к минимуму. 

Далее с приходом весны, влияние Сканди-

навской осцилляции резко ослабевает, что 

нашло подтверждение на последней карте (рис. 

5в). В верхней половине остаётся территория со 

значимостью разностных композитов 90%, за-

хватывая также всю Румынию. А далее на юг, 

включая всё Чёрное море и Кавказ, статистиче-

ская значимость падает ниже 90% в связи с об-

щим ослаблением удалённой связи индекса ко-

лебания и аномалий температуры воздуха. 

Выводы. Данное исследование показало, 

что проявление Скандинавского колебания на 

территорию Восточной Европы наиболее суще-

ственно в январе и феврале, причём отрица-

тельные значения разностных композитов ука-

зывают на формирование существенных отри-

цательных аномалий приземной температуры 

во время положительной фазы колебания. Об-

ласть с максимальными по модулю значениями 

в январе и феврале сконцентрирована в районе 

Волгоградской обл. и в нижнем течении Дона, а 

в марте она смещается на Белоруссию и суще-

ственно ослабевает. Статистическая значимость 

сигнала на уровне 95% охватывает наиболь-

шую территорию в феврале, а в марте резко 

уменьшается до 90%, а над акваторией Чёрного 

и Азовского морей, а также в Турции сигнал 

оказался не значимым. В целом, за весь зимний 

период, наименее подвержена различным фа-

зам колебания территория Чёрного моря и осо-

бенно, Турция в связи со значительным удале-

нием от одного из трёх полюсов колебания. 
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АНАЛІЗ РЕЖИМУ ХМАРНОСТІ АНТАРКТИДИ 

 
Розглядається загальна хмарність Антарктиди, хмарність нижнього ярусу та відношення середньої кількості хмар 

нижнього ярусу до загальної кількості хмар. З’ясований просторово-часовий розподіл загальної хмарності та хмарності 

нижнього ярусу. Найбільша кількість хмарності характерна для станції Bellingshausen, яка знаходиться на шляху перемі-

щення циклонів Східно-Тихоокеанської та Південно-Американської гілок. Показана сучасна динаміка кількості хмарності 

різних ярусів.  

Ключові слова: загальна хмарність, хмарність нижнього ярусу, Антарктида 

О.М. Прокофьев. АНАЛИЗ РЕЖИМА ОБЛАЧНОСТИ АНТАРКТИДЫ. Рассматривается общая облачность Ан-

тарктиды, облачность нижнего яруса и отношение среднего количества облаков нижнего яруса к общему количеству обла-

ков. Выясненное пространственно-временное распределение общей облачности и облачности нижнего яруса. Наибольшее 

количество облачности характерна для станции Bellingshausen, которая находится на пути перемещения циклонов Во-

сточно-Тихоокеанской и Южно-Американской ветвей. Показанная современная динамика количества облачности разных 

ярусов. 

Ключевые слова: общая облачность, облачность нижнего яруса, Антарктида. 

 

Постановка проблеми. Антарктичний лід 

представляє собою куполоподібний льодовик, 

який покриває відносно рівне ложе, тому його 

ще називають льодовиковим щитом з товщи-

ною приблизно 1000 м, в деяких районах Анта-

рктиди до 4000 м. Для утворення купольного 

льодовика необхідне поєднання певних кліма-

тичних умов та рельєфу, при яких на окремих 

ділянках річні кількість твердих опадів, які від-

кладаються з урахуванням вітрового снігопере-

носу та снігових лавин, перевищують змен-

шення за рахунок танення та випаровування [1, 

2]. Інакше кажучи, льодовиковий купол, яким 

являється Антарктида, утворився за рахунок 

акумуляції твердих опадів протягом тривалого 

періоду. За оцінками багатьох кліматологів цей 

період тривав від 17 до 35 млн. років. Відомо, 

що останні перетворення на льодовиковому ку-

полі відбувалися 5 млн. років тому, і вже приб-

лизно 2 млн. років він практично не змінює свої 

масу та форму [3, 4]. Протягом цього часу від-

бувалися зміни поширювання країв льодовика 

внаслідок танення, пов’язаного з кліматичними 

змінами. Можна припустити, що температурні 

флуктуації можуть призвести до змін системи 

снігонакопичення на материку [5-7].  

Безумовно, накопичення твердих опадів в 

Антарктиді пов’язане з формуванням хмарнос-

ті, циркумполярний пояс максимальної хмарно-

сті, як за місячними, так і за сезонними даними, 

знаходиться помітно на північ від поясу мініма-

льного атмосферного тиску на рівні моря та на 

південь від поясу найсильніших західних вітрів 

[4]. Головним завданням цієї статті є оцінка кі-

лькості опадів та їх просторово-часового розпо-

ділу на Антарктичному материку. 

Матеріали та методика досліджень. Для 

виявлення характерних тенденцій, властивих 

режиму хмарності Антарктичного материку, з 

якою пов’язані всі атмосферні опади, викорис-

товувалися дані про загальну хмарність та хма-

рність нижнього ярусу на 7 російських станціях 

за період 1973-2010рр. [8]. Всі середньорічні 

багаторічні ряди були проаналізовані для вияв-

лення прихованих періодичностей. Результати 

цього аналізу використовувалися при згладжу-

ванні осереднених рядів. Виявлення прихова-

них періодичностей проводилося за допомогою 

інтегрального перетворення Фур’є у вікні Гібб-

са з імовірністю 68% [9]. Приховані періодич-

ності були виявленні для кожної станції окремо, 

оскільки осереднений ряд не може достовірно 

характеризувати окремо взятий район Антарк-

тичного материка.  

На метеорологічних станціях одночасно 

ведуться спостереження як за загальною кількі-

стю хмар N, так і за кількістю хмар нижнього 

ярусу NH. Значення NH вказується і в синоптич-

них телеграмах, оскільки воно має першорядне 

значення для роботи авіації – для діагностуван-

ня та прогнозу умов зльоту і посадки. На жаль, 

за рубежем в кліматологічних довідниках до-

сить рідко вказується значення NH, хоча спосте-

реження за NH ведуться скрізь. Тому в роботі 

аналізується також відношення середньої кіль-

кості хмар нижнього ярусу до середньої загаль-

ної кількості хмар: нN
S

N
 .  

Результати дослідження. Для загальної 

хмарності, яка спостерігається на станціях Ан-

тарктичного материка, найбільш характерні пе-

ріоди коливань – 2; 3,5; 4 і 5 років, причому, 

чим меншу південну широту має станція, тим 

більший період коливань для неї характерний 

(ст. Mirny та Bellingshausen), для нижньої хмар-

ності найбільш характерні трирічні періоди ко-

ливань. Розраховані періоди коливань були ви-

користані при побудові згладжених рядів. На 

рисунку 1 представлена сезонна мінливість кі-

лькості нижньої хмарності (рис. 1, а) та загаль-

© Прокоф’єв О.М., 2013 
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Рис. 1. Сезонна мінливість середньомісячної кількості нижньої (а) загальної (б) хмарності (бали)  

на досліджених станціях. 
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1 – полярний фронт;  

2 – Антарктичний фронт;  

3 – меридіональні траєкторії циклонів; 

Рис. 2. Поле хмарності (а) та шляхи переміщення циклонів (літній період) в Антарктиці (б)  

(за П.Д. Астапенко). 
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Рис. 3. Діаграма середньорічної кількості загальної і нижньої хмарності  

на досліджених станціях Антарктиди 
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ної хмарності (рис. 1, б) для досліджуваних 

станцій в балах. Як бачимо, для хмарності вла-

стивий виражений сезонний хід: з максимума-

ми в літній та перехідні сезони та з мінімумами 

– взимку (з травня по серпень).  

Мінімальними значеннями як хмарності 

нижнього ярусу так й загальної хмарності хара-

ктеризується станція Vostok, що знаходиться на 

Антарктичному плато (цій район характеризу-

ється мінімальними значеннями вологовмісту в 

атмосфері), а максимальними – станція Bel-

lingshausen, яка знаходиться на острові, поблизу 

північної частини Антарктичного півострова та 

знаходиться на шляху переміщення циклонів 

Східно-Тихоокеанської та Південно-Американ-

ської гілок, які є причиною великої кількості 

хмар в даному прибережному районі (рис. 2).  

Для аналізу нижньої хмарності також ве-

лике значення має режим вітру, відомо, що ста-

нція Novolazarevskaya знаходиться в зоні силь-

них стокових вітрів, мабуть, саме це призводить 

до низьких показників нижньої хмарності. 

Аналіз отриманих результатів показав, що на 

всіх станціях за досліджений період зменшення 

або збільшення кількості загальної хмарності 

(бали) носить плямистий характер. 

Проведемо порівняльний аналіз середньо-

річної кількості загальної та нижньої хмарності 

представлений на рисунку 3. 

Максимальні значення загальної та ниж-

ньої хмарності характерні для станцій Bel-

lingshausen, Leningradskaja та Russkaya, саме на 

цих станціях спостерігається максимальна кі-

лькість опадів. Більш різке розмежування дос-

ліджуваних станцій Антарктичного материка 

спостерігається за середньорічною кількістю 

нижньої хмарності. Максимум середньорічної 

кількості нижньої хмарності спостерігається на 

ст. Bellingshausen – близько 8 балів, а мінімум 

кількості нижньої хмарності, як і будь-якої ін-

шої, характерний для ст. Vostok (від 0 до 1 ба-

ла).  

Досить високі значення середньорічної кі-

лькості нижньої хмарності, що спостерігається 

на станціях Leningradskaja та Russkaya пояс-

нюються впливом циклонів Новозеландської, 

Західно-Австралійської і Тасманської гілок. Як 

бачимо, географічне положення досліджуваних 

станцій та їх кліматичні характеристики безу-

мовно впливають на співвідношення кількості 

загальної і нижньої хмарності. 

Так, наприклад, на станції Bellingshausen, 

практично вся спостережувана хмарність від-

носиться до нижнього ярусу, що, безумовно, є 

результатом впливу морського клімату та збі-

льшеного вологовмісту повітря. На решті стан-

цій основна частка хмарності, що спостеріга-

ється, відноситься до середнього та верхнього 

ярусів, з якими пов’язана найменша частина 

опадів. Особливо яскраво це помітно при порі-

внянні кількості загальної та нижньої хмарності 

на станціях Vostok, Novolazarevskaya, Mol-

odezhnaya і Mirny. Частина з цих станцій відно-

ситься до станцій, що знаходяться в зоні дії 

стокових вітрів. 

Аналіз динаміки кількості хмарності пока-

зав, що зменшення кількості загальної хмарно-

сті виділяється на станціях Vostok (-1,0), Len-

ingradskaja (-1,5) та Molodezhnaya (-0,6), а на 

всій решті станцій – Russkaya, Nov-

olazarevskaya, Mirny і Bellingshausen спостері-

гається зростання кількості загальної хмарнос-

ті. Максимальне зростання кількості загальної 

хмарності спостерігається на станції Nov-

olazarevskaya (табл. 1). 

Відмітимо, що за досліджений період збі-

льшення кількості нижньої хмарності спостері-

гається тільки на станціях Bellingshausen і Nov-

olazarevskaya, а на всій решті станцій фіксуєть-

ся зменшення кількості нижньої хмарності. 

Зміна кількості нижньої хмарності (бали) також 

носить плямистий характер. Зменшення кілько-

сті нижньої хмарності спостерігається на стан-

ціях Vostok (-0,5) та Leningradskaja (-2,0), Mol-

odezhnaya (-0,2), Russkaya (-2,5), Mirny (-0,1) а 

на станціях – Bellingshausen, Novolazarevskaya, 

спостерігається зростання кількості нижньої 

хмарності. Причому, максимальне зростання 

кількості нижньої хмарності спостерігається на 

станції Novolazarevskaya (+0,5). Таким чином, 

виявлена плямистість в розподілі змін кількості 

хмарності різних ярусів, очевидно, залежить від 

динаміки температурно-вологісного режиму. 

Далі, проаналізуємо розрахунки нN
S

N
  

для досліджуваних станцій Антарктичного ма-

терика, які представлені в таблиці 2. Так, на 

станції Bellingshausen, для якої характерні риси 

морського клімату, значення S загалом великі 

(більше 0,84), що вказує на велику повторюва-

ність хмарності нижнього ярусу. Величина S 

досягає максимуму (середнє місячне значення S 

на станції Bellingshausen досягає 0,89) в кінці 

осені або на початку Антарктичної зими. Так 

само великими значеннями S характеризуються 

станції Leningradskaja (від 0,50 в центральний 

місяць зими – липень, до 0,77 – в березні – мі-

сяць перехідного сезону) та Russkaya (від 0,48 – 

зимовий місяць серпень і до 0,58 – в період літ-

нього та перехідного сезону). Обидві ці станції 

знаходяться під впливом циклонів Новозеланд-

ської, Західно-Австралійської і Тасманської гі-

лок. Мінімум S  
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Таблиця 1 

Періоди коливань і характеристики трендів кількості хмарності  

на досліджуваних станціях Антарктичного материка 

 

Таблиця 2 

Відношення S (%) середньої кількості нижньої до загальної хмарності  

над досліджуваними станціями Антарктичного материка 

Станції 
Місяць 

Рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vostok 11 3 5 3 2 1 0 2 2 3 3 5 3 

Russkaya 55 50 56 58 53 52 55 48 50 56 56 58 51 

Novolazarevskaya 23 20 24 23 24 24 20 20 16 14 15 24 21 

Leningradskaja 72 71 77 70 61 59 50 53 52 52 59 64 63 

Molodezhnaya 34 43 51 49 45 37 34 27 28 29 26 29 37 

Mirny 46 46 45 46 45 46 45 44 42 38 42 45 44 

Bellingshausen 86 86 87 89 87 86 84 86 88 88 87 85 87 

 

 
Рис. 3. Просторовий розподіл відношення S (%): а) січень, б) квітень, в) липень, г) жовтень. 

С
та

н
ц

ії
 

V
o

st
o

k
 

R
u

ss
k

ay
a 

N
o

v
o

la
za

re
v

sk
ay

a 

L
en

in
g
ra

d
sk

aj
a 

M
o

lo
d

ez
h

n
ay

a 

M
ir

n
y
 

B
el

li
n

g
sh

au
se

n
 

Загальна хмарність 

Періоди коливань, роки 1,9 2,1 3,7 3,4 2,5 4,0 4,9 

Характеристика трендів -1,0 +0,4 +0,7 -1,5 -0,6 +0,4 +0,2 

Хмарність нижнього ярусу 

Періоди коливань, роки 4,2 3,3 3,3 1,8 2,7 3,1 3,2 

Характеристика трендів -0,5 -2,5 +0,5 -2,0 -0,2 -0,1 +0,1 
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спостерігається в липні, на купольній станції 

Vostok. Проте, сезонні відмінності S на куполь-

ній станції Vostok невеликі (0,00-0,11). 

Результати розрахунків були візуалізовані 

та представлені у вигляді карт відношення S 

(%) середньої кількості нижньої до загальної 

хмарності над досліджуваними станціями Ан-

тарктиди. Нижче наведені карти просторового 

розподілу відношення S (%) для центральних 

місяців року (рис. 4). Аналіз рисунку показав, 

що сезонна мінливість дуже слабка: максима-

льні значення S (%) характерні для Антарктич-

ного півострова, а мінімальними характеризу-

ється район Антарктичного плато та Східна 

Антарктида. 

Практично всі статистичні дані повинні ро-

зглядатися з умовою обов'язково урахування 

можливого впливу вітру, локальних умов на 

місцевості та особливостей рельєфу поверхні. 

Тому, в даній роботі виділили додаткову 

зону – зона стокових вітрів, оскільки вона хара-

ктеризується специфічними кліматичними ха-

рактеристиками. Яскравим прикладом необхід-

ності подібного розподілу служить станція 

Novolazarevskaya, де, не дивлячись на постійну 

дію циклонів Фолклендської гілки спостеріга-

ється зовсім мала кількість хмарності нижнього 

ярусу. Причина цього криється в специфічних 

вітрових характеристиках даної станції – в ная-

вності тут стокових вітрів. 

Висновки. Накопичення твердих опадів на 

материку пов’язане з формуванням хмарності, 

для якої характерна сезонна мінливість, для 

нижньої хмарності ця характеристика виражена 

більш яскраво. Максимальні значення хмарнос-

ті, як загальної так і нижньої, характерні для 

станції Bellingshausen, яка знаходиться на шля-

ху переміщення циклонів Східно-

Тихоокеанської та Південно-Американської гі-

лок. Крім того, виявлена плямистість в розподі-

лі змін кількості хмарності різних ярусів, оче-

видно, залежить від динаміки температурно-

вологісного режиму. 

Мінімальними значеннями як загальної, 

так хмарності нижнього ярусу характеризується 

Антарктичне плато, а максимальними – Антар-

ктичний півострів. Дослідження просторового 

розподілу відношення середньої кількості хмар 

нижнього ярусу до загальної кількості хмар S 

(%) дозволило виявити, що сезонна мінливість 

S (%) дуже слабка: максимальні значення хара-

ктерні для Антарктичного півострова, для яких 

характерні риси морського клімату а мінімаль-

ними характеризується район Антарктичного 

плато та Східна Антарктида.  

Одержані результати про динаміку кількос-

ті опадів та просторово-часовий розподіл хмар-

ності як загальної, так хмарності нижнього яру-

су являються необхідними для моніторингу су-

часних кліматичних змін, які відбуваються в 

Південної півкулі. В подальшому необхідно 

оцінити динаміку режиму опадів на Антаркти-

чному материку.  
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ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ  

ДЕМОГРАФІЧНОГО КАПІТАЛУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
В статті визначено сутність та структуру людського капіталу. Представлено структуру демографічного капіталу 

за блоками: відтворення населення, відтворення трудових ресурсів, стан здоров’я та міграційні процеси. Визначено показ-

ники прямої та зворотної дії на формування демографічного капіталу. Опрацьовано статистичні дані по містам та райо-

нам Харківської області щодо формування демографінчого капіталу. Виконано групування міст та районів області на осно-

ві попереднього нормування та ранжування. Проаналізовано внутрішньорегіональні особливості формування демографічно-

го капіталу Харківської області  

Ключові слова: людський капітал, демографічний капітал, структура населення, стимулятори та дестимулятори 

формування демографічного капіталу.  

Е.Ю. Сегида. ВНУТРЕННИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. В статье определена сущность и структура человеческого капитала. Предста-

влена структура демографической составляющей по блокам: воспроизводство населения, воспроизводство трудовых ресу-

рсов, состояние здоровья и миграционные процессы. Определены показатели прямого и обратного действия на формирова-

ние демографического капитала. Обработаны статистические данные по городам и районам Харьковской области по фо-

рмированию демографического капитала. Выполнено группирование городов и районов области на основе предварительного 

нормирования и ранжирования. Проанализированы внутренние региональные особенности формирования демографического 

капитала Харьковской области. 

Ключевые слова: человеческий капитал, демографический капитал, структура населения, стимуляторы и дестиму-

ляторы формирования демографического капитала. 

 

Вступ. Найважливішою передумовою еко-

номічного, інтелектуального, політичного роз-

витку будь-якого регіону є демографічний фак-

тор як самостійна складова його фундаменту. 

Зміна ролі людського капіталу, перетворення 

його з витратного в основний продуктивний і 

соціальний фактор, призвело до необхідності 

формування нової парадигми розвитку, в рам-

ках якої людський капітал зайняв провідне міс-

це в національному багатстві [1]. Розуміння і 

обрання людського капіталу у якості головного 

чинника розвитку буквально диктує системний 

та комплексний підхід при розробці концепції 

(стратегії) національного розвитку та регіона-

льних, локальних й місцевих програм. Страте-

гія розвитку Харківської області до 2020 року, 

Концепція розвитку міста Харкова до 2030 року 

визначають одним із ключових завдання збага-

чення демографічного капіталу регіону, тож 

значимість цього феномену не викликає сумніві 

ані в науковців, а ні в управлінців. Враховуючи, 

що Харківщина є однією із найбільш чисельних 

областей України, що вона залишається потуж-

ним науковим, економічним, культурним 

центром, актуальність вивчення її людського 

капіталу не викликає сумнівів.  

Виклад основного матеріалу. Традиційно, 

людський капітал розуміють як здібності, нави-

ки праці, економічну активність, здоров'я насе-

лення; відображає максимально можливу потен-

ційну сукупну продуктивність робочої сили, яка є 

невідривною від певних конкретно-історичних, 

політичних та соціально-економічних умов існу-

вання людей – носіїв робочої сили; сукупність 

знань, умінь, навичок, що використовуються 

для задоволення різноманітних потреб людини і 

суспільства в цілому [1-3]; це інтенсивний про-

дуктивний чинник розвитку економіки, суспі-

льства і сім'ї, що включає освічену частину 

трудових ресурсів, знання, інструментарій інте-

лектуальної і управлінської праці, середовище 

проживання і трудової діяльності, що забезпе-

чують ефективне і раціональне функціонування 

як продуктивного чинника розвитку.  

Багатогранність, комплексність і склад-

ність категорії «людський капітал» дає підставу 

для виділення великої кількості різноманітних 

чинників впливу на нього, що вимагає їх 

об’єднання до певних груп. Всі чинники, які 

обумовлюють формування людського капіталу, 

можна об’єднати у наступні групи: демографіч-

ні, соціально-економічні, інституціональні, со-

ціально-психологічні, екологічні [1-3, 8, 9]. За 

мету в даній статі поставлено визначення особ-

ливостей впливу демографічного чинника на 

формування людського капіталу. Тож, демогра-

фічна складова людського капіталу (демографі-

чний капітал) перебуває під впливом процесів 

відтворення населення – рівень народжуванос-

ті, смертності, дитячої смертності, темпи зміни 

поколінь, статево-вікова структура населення, 

очікувана та реальна тривалість життя населен-

ня, кількість зареєстрованих шлюбів та розлу-

чень; стан здоров’я – захворюваність населен-

ня, кількість вперше зареєстрованих захворю-

вань, розповсюдженість та швидкість розпо-

всюдження захворювань, рівень інвалідізації, 

наявність хронічних захворювань, суб’єктивна 

оцінка стану здоров’я; відтворення ресурсів 

праці – демографічне навантаження, тривалість 
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трудового життя, кількість хворих на професій-

ні захворювання, травмованих, чисельність за-

гиблих на виробництві; міграційні процеси – 

кількість громадян, що приймають участь у мі-

граційних процесах, міграційна мобільність 

населення, готовність до переїзду, показники 

міграційного приросту, ефективності міграції, 

валового обігу тощо [1, 2, 3, 8, 9]. 

Враховуючи набір показників, які вплива-

ють на формування демографічного капіталу 

регіону, можна їх поділити на ті, які сприяють 

його формуванню (стимулятори) та ті, що є пе-

репоною його формуванню (дестимулятори). 

Виходячи із наявних статистичних даних Голо-

вного управління статистики в Харківській об-

ласті [7], було відібрано 19 показників (10 – 

стимуляторів та 9 дестимуляторів) для визна-

чення передумов формування демографічного 

капіталу по містам та районам Харківської об-

ласті (таблиця 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні показники формування демографічного капіталу (узагальнено за [1, 2, 3, 8, 9]). 

 

Таблиця 1 

Показники стимулятори та дестимулятори формування демографічного капіталу  

(побудовано та узагальнено автором за даними) 

СТИМУЛЯТОРИ ДЕСТИМУЛЯТОРИ 

Чисельність населення (осіб) Чисельність старшої вікової групи (осіб) 

Чисельність молодшої вікової групи (осіб) Демографічне навантаження (проміле) 

Чисельність працездатної групи населення  

(осіб) 

Рівень травматизму на виробництві  

(на 10 тис. осіб) 

Рівень народжуваності (проміле) Рівень дитячої смертності (проміле) 

Рівень шлюбності (проміле) Рівень смертності (проміле) 

Коефіцієнт міграційного прибуття (проміле) Рівень розлучуваності (проміле) 

Інтенсивність міграції (проміле) Коефіцієнт міграційного вибуття (проміле) 

Ефективність міграції (проміле) Рівень смертності в наслідок травматизму на 

виробництві (на 100 тис. осіб) Сальдо міграції (проміле) 

Темпи зміни населення (відсотки) Рівень інвалідізації (проміле) 

Д Е М О Г Р А Ф І Ч Н И Й К А П І Т А Л 

Відтворення  

населення 

Стан здоров’я  

населення 

Відтворення  

ресурсів праці 

Міграційні  

процеси 

Рівень  

народжуваності та 

смертності 

Рівень дитячої 

смертності 

Темпи зміни  

поколінь 

Очікувана та  

реальна  

тривалість життя 

Рівень  

шлюбності та  

розлучуваності 

Захворюваність 

населення 

Кількість вперше 

зареєстрованих за-

хворювань 

Рівень  

інвалідізації 

 

Розповсюдженість 

захворювань 

та її швидкість 

Наявність  

хронічних  

захворювань 

Демографічне  

навантаження 

Тривалість  

трудового життя  

Чисельність хво- 

рих на професійні 

захворювання 

Чисельність  

травмованих на 

виробництві 

Чисельність  

загиблих на  

виробництві 

Міграційна  

мобільність  

населення 

Інтенсивність  

міграцій 

Ефективність  

міграцій 

Показники  

міграційного  

приросту 

Міграційний  

оборот, брутто і 

нетто міграції  
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Для порівняння міст та районів Харківської 

області за особливостями формування демо-

графічного капіталу обраний метод ранжуван-

ня, де використаний показник – рейтинг, по 

якому визначається місце адміністративно-

територіальної одиниці у ранжованому ряді. За 

сумою значень рейтингу (сумою місць) за пев-

ний період часу можна узагальнювати тенден-

цію «поведінки» міст та районів у даній вибір-

ковій сукупності [6]. Попередньо показники, 

маючи різні одиниці вимірювання, нормуються. 

Показники у нормованому вигляді (індекси) 

змінюються в інтервалі від 0 до 1, розраховують 

за формулами 1 (для стимуляторів), 2 (для де-

стимуляторів): 

 (1) 

 

 (2) ix поточне значення показника 

maxx  та minx найбільше та найменше 

значення показника у ряду спостережень. 

За місцем адміністративно-територіальної 

одиниці (міської ради або району) по сумарно-

му рейтингу будується графік Парето, форма 

якого свідчить про значну неоднорідність міст 

та районів області за набором показників.  

Тож, для того, щоб згрупувати міста та ра-

йони Харківської області за показниками фор-

мування демографічного капіталу та визначити 

місце кожної області за сумарним рейтингом 

було оброблено статистичну інформацію 

2011 р. В ході ряду розрахунків, за отриманими 

даними було побудовано графік Парето (рис. 2), 

за яким було проведено групування (рис. 3) міст 

та районів Харківської області за показниками 

формування демографінчого капіталу. 

 

 

Рис. 2. Ранжування міст та районів Харківської області за показниками формування  

демографічного капіталу, 2011 р. (обчислено та побудовано автором за даними [7]). 
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Рис. 3. Групування міст та районів Харківської області за показниками формування  

демографічного капіталу, 2011 р. (обчислено та побудовано автором за даними [7]). 

 

Виходячи із результатів обчислення, до 

першої групи увійшли 11 адміністративно-

територіальних одиниць, які можна поділити на 

три підгрупи. До першої підгрупи першої групи 

увійшли Первомайська, Куп’янська та Любо-

тинська міські ради, а також Вовчанський ра-

йон. Зокрема, Первомайська та Куп’янська мі-

ська рада характеризується позитивними показ-

ними показниками та займає лікуючі позиції за: 

демографічним навантаженням, часткою насе-

лення старшої вікової групи, рівнем смертності, 

темпам зростання чисельності населення, рів-

нем шлюбності, міграційним прибуттям, до то-

го ж, тут повністю відсутня смертність на виро-

бництві. Люботинська ж міська рада, окрім за-

значеного, відзначається лідерством в показни-

ках міграції: ефективність, сальдо, прибуття. 

Стосовно Вовчанського району зазначимо, що 

його лідуючи позиції обумовлені позитивними 

показниками міграційного руху, що може бути 

спотвореним його прикордонним положенням 

та пунктом перетину кордону, відповідно – спо-

творенням показників міграції.  
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Другий підтип першої групи представляє 

собою Чугуївську міську раду, а також «центра-

льні» райони: Харківський, Дергачівський, Змі-

ївський, зі спільними тенденціями і Шевченків-

ський район, який є одним із прогресивних за 

показниками демографічного розвитку. Дерга-

чівський та Шевченківський райони характери-

зуються позитивною динамікою демографічних 

процесів. Для них характерним є невисокий 

рівень природного відтворення (нижчий ніж в 

цілому по області), хоча і відзначається його 

позитивна динаміка. Водночас, райони зали-

шаються міграційно привабливими, що підтве-

рджують позитивні тенденції відповідних кое-

фіцієнтів [5]. Проте для Дергачівського району 

характерним є високий ступінь прибуття в ме-

жах області за умови незначного вибуття із ста-

більною тенденцією до збільшення. Тобто про-

гресивний демографічний розвиток Дергачівсь-

кого району обумовлений позитивними зру-

шеннями в процесах внутрішньорегіональної 

міграції за умови стабільних показників зовні-

шньорегіональної міграції та природного руху 

[5]. У Шевченківському районі спостерігається 

інша ситуація: високі показники прибуття в 

межах області компенсуються високими показ-

никами вибуття, за рахунок чого співвідношен-

ня залишається майже незмінним; проте вибут-

тя за межі області значно менше за прибуття. 

Третій підтип першої групи представлений 

Валківським та Богодухівським районами. Ра-

йони не займають за жодним показником ліку-

ючих позицій, в той же час, за жодними показ-

никами не являються аутсайдерами; тобто ма-

ють майже всі показники усереднені по області. 

В той же час, в цих районах одні з найнижчих 

показників травматизму та смертності на виро-

бництві, що є наслідком cсільськогосподарської 

спеціалізації районів.  

Друга група представлена численним пер-

шим підтипом та малочисельним другим (Ло-

зівська рада та Зачепилівський район), до цього 

ж типу першого підтипу відноситься і місто 

Харків, де ситуація явно відрізняється: за рядом 

показників обласний центр є лідером [8], в тому 

числі за чисельність населення і відповідно за 

чисельністю демографічного капіталу, проте 

тут відзначаються негативні демографічні тен-

денції та високий відсоток (в порівнянні з ін-

шими містами та районами) травматичних та 

летальних випадків на виробництві (враховую-

чи наявність виробничих підприємств та значну 

чисельність задіяного на них населення). Для 

всіх районів характерним є домінування в од-

ному із зазначених показників та досить серед-

ні показники в інших.  

Третя група представлена Куп’янським, 

Ізюмським та Первомайським районами – ра-

йонами «міських рад», спільне в розвитку наве-

дених територій – переважання сільського типу 

розселення та сільського способу життя; райони 

начебто виступають периферією більш розви-

нених міських рад – районних центрів, в яких 

вищий рівень економічного розвитку, відповід-

но райони втрачають частку осіб працездатного 

віку, що негативно відбивається на демографіч-

них тенденціях, зокрема це виявляється у демо-

графічному навантаженні та високих показни-

ках смертності. 

Четверту групу формують райони з нега-

тивними тенденціями (яскраво вираженими) 

щодо формування демографічного капіталу, це, 

зокрема Золочівський, Нововодолажський, Бар-

вінківський, Печенізький, Великобурлуцький 

райони. В цих районах одна з найменших час-

ток працездатного населення, високе демогра-

фічне навантаження, високі показники смерт-

ності, низькі – народжуваності, райони зали-

шаються міграційно непривабливими [5]. 

Виходячи із зазначеного варто зробити ви-

сновок, що особливості формування демогра-

фічного капіталу здебільшого відповідають де-

мографічним тенденціям, міграційній приваб-

ливості та структурі господарства; наявний же 

капітал відповідає статево-віковій структурі 

населення.  

Висновки. Тож, для визначення внутріш-

ньо регіональних особливостей формування 

демографічного капіталу Харківської області 

обраний метод ранжування та групування. Ви-

ходячи із результатів обчислення, до першої 

групи увійшли 11 адміністративно-

територіальних одиниць, які можна поділити на 

три підгрупи; друга група представлена чис-

ленним першим підтипом та малочисленим 

другим; третя група представлена районами 

«міських рад»; четверту групу формують райо-

ни з негативними тенденціями формування де-

мографічного капіталу. Підсумовуючи, варто 

зробити висновок, що основою демографічного 

капіталу (демографічною основою людського 

капіталу) є структура населення, особливості 

формування демографічного капіталу відпові-

дають демографічним тенденціям [5]. Тож, реа-

лізація стратегічної мети управління демогра-

фічною ситуацією Харківської області, а саме 

створення умов для її стійкого демографічного 

розвитку, відтворення та досягнення оптималь-

ної структури населення, формування переду-

мов подальшого демографічного зростання та 

розвитку, має сприяти вирішенню ключових 

завдань соціально-економічного розвитку Хар-

ківського регіону. 
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В роботі розглянуто особливості формування економічного потенціалу Харківського регіону. Визначені загальні поло-

ження щодо економічного потенціалу по районам Харківської області. Показана загальна структура складових компонен-

тів економічного потенціалу. Побудована картосхема Харківського регіону, яка показує наявність економіного потенціалу 
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НА И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ. В работе рассмотрено особенности формирования экономического потенциала Харьковс-

кого региона. Определены общие положения экономического потенциала по районам Харьковской области. Показана общая 

структура составляющих компонентов экономического потенциала. Построена картосхема Харьковского региона, кото-

рая показывает наличие экономического потенциала по районам области. Обоснованы выводы об актуальности данного 

вопроса и дальнейших исследований в будущем. 
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Актуальність дослідження. За рівнем за-

безпеченості, загальноекономічним потенціа-

лом регіони України істотно відрізняються один 

від одного. Харківщина відрізняється високим 

рівнем економічного розвитку серед інших ре-

гіонів країни. У нових умовах модернізації еко-

номічного, суспільного і культурного життя Ха-

рківщина прагне зберегти свій унікальний по-

тенціал, здобути нову якість регіональної іден-

тичності з урахуванням історичних традицій і 

глобальних світових тенденцій. 

Незважаючи на віддаленість Харківського 

регіону від центру країни, сприятливі клімати-

чні умови, багаті природні ресурси, а також 

зручне географічне розташування на перехресті 

доріг Східної Європи дають області переваги 

для міжнародної торгівлі. Тут зосередилася ве-

личезна частина економічного потенціалу краї-

ни. У регіоні працюють підприємства майже 

всіх галузей промисловості, включаючи і про-

відні в Україні машинобудівну, приладобудівну, 

паливно-енергетичну й електротехнічну, а та-

кож сільськогосподарську та переробну. Добре 

розвинута і різноманітна інфраструктура підси-

лює економічний потенціал регіону. 

Аналіз попередніх досліджень. Аналіз 

становлення економічного розвитку, розвитку 

господарства, промисловості та її окремих га-

лузей, удосконалення, розміщення і територіа-

льні особливості промислового виробництва – 
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Економічний потенціал регіону 

була і залишається в центрі уваги фахівців ба-

гатьох наук. Вивченням з позиції суспільної-

географії окремі проблеми промисловості та 

економічного потенціалу регіонів і України вза-

галі, займаються зокрема Колосовський Н.Н., 

Підгрушний Г.П., Гладкий О.В., Іщук С.І., Голі-

ков А.П. та ін. 

Метою дослідження є розкриття особли-

востей розвитку економічного потенціалу Хар-

ківського регіону та його складових. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Харківська область згідно рейтингу інвес-

тиційної привабливості регіонів (розраховано-

му Київським Інститутом Реформ) віднесена до 

групи «лідерів» і увійшла до шістки найбільш 

інвестиційно привабливих областей України 

[9]. 

В умовах сьогодення відбуваються зміни в 

структурі господарського комплексу, змінюєть-

ся виробнича спеціалізація, активно ведеться 

робота щодо видобування сланцевого газу. У 

зв’язку з цим відбуваються зміни у системі 

управління, трансформується структура госпо-

дарської системи. Враховуючи значний еконо-

мічний потенціал Харківської області, тематика 

даного дослідження є дуже актуальною в умо-

вах сьогодення. 

Традиційно, економічний потенціал розу-

міють як «здатність наявних у межах регіону 

економічних ресурсів забезпечити виробництво 

максимально можливого обсягу матеріальних 

послуг, відповідних потребам суспільства на 

даному етапі його розвитку» [6]. Економічний 

потенціал регіону включає чотири головні ком-

поненти (інвестиційний, інноваційний, природ-

ний, трудовий), які в свою чергу є складовими 

сукупного економічного потенціалу (рис. 1). У 

сумарному обчисленні економічний потенціал 

Харківської області можна оцінити в 24444 

млн.грн (станом на 2011 рік). Найбільш вагома 

компонента в економічному потенціалі регіону 

– інвестиційний потенціал. В економічному по-

тенціалі Харківської області на інвестиційну 

складову доводиться 42,8%, трудовий потенціал 

– 36,1%, природно-ресурсний потенціал – 

21,1% [2,7,9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Складові компоненти економічного потенціалу (складено автором за даними [2]). 

 

Величина економічного потенціалу істотно 

варіює в територіальному відношенні. Терито-

ріальні відмінності між районами Харківської 

області в забезпеченості, як сумарним економі-

чним потенціалом, так і його складовими, до-

сить значні [2]. Так, в обласному центрі – місті 

Харкові – зосереджено понад 50 % всього еко-

номічного потенціалу області, а в таких райо-

потенціал знань в процесі реалізації дося-

гнень науково-технічного прогресу, тобто 

сукупна здатність суспільства, яким воно 

володіє на даному етапі свого розвитку, в 

забезпеченні найбільш повного викорис-

тання ресурсів економічного потенціалу 

максимально можлива здатність залучати 

у виробництво і ефективно використову-

вати інвестиційні ресурси (створені засо-

би виробництва, призначені для вироб-

ництва товарів і послуг виробничого та 

невиробничого призначення) 

 

 

 

сукупна здатність економічно активного 

населення забезпечити виробництво мак-

симально можливого обсягу споживчих 

вартостей в конкретних соціально-

економічних умовах 

 

 

 

сукупність природних, виражених в гро-

шовому обчисленні, які можуть викорис-

товуватися в народному господарстві з 

урахуванням тенденцій і досягнень науко-

во-технічного прогресу 
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нах як Барвенківський, Близнюківський, Боров-

ський, Дворічанський, Зачепилівський, Золочів-

ський, Коломакський, Печенізький і Сахнов-

щинський цей показник не досягає навіть 1 % 

[2]. 

Найбільш високими показниками територі-

альної диференціації серед ресурсів локальних 

потенціалів районів Харківської області (не 

враховуючи обласний центр) характеризуються 

інвестиційні ресурси (різниця між екстремаль-

ними значеннями – 46,4 разів), трудові (13,6 

разів) і природні (19,7 разів) ресурси. Більш 

суттєву оцінку забезпеченості економічним по-

тенціалом районів Харківської області дають 

його питомі показники в розрахунку на душу 

населення і одиницю території [3, 4]. 

Відмінності питомого показника економіч-

ного потенціалу на душу населення між райо-

нами області становлять біля 4,9 разів (18,72 

тис. грн. у Коломакському та 3,79 тис. грн. у 

Дергачівському районах). Різниця в забезпече-

ності економічним потенціалом у розрахунку на 

одиницю території (не враховуючи м. Харків, 

де даний показник становить 425,47 тис. грн. / 

100 м²) становить 4,6 разів (7,02 тис. грн. /100м² 

– Балаклійський і 54 тис.грн./100 м² – Печенізь-

кий райони) [2, 9]. 

Найбільш значна компонента в економіч-

ному потенціалі Харківського регіону належить 

інвестиційному потенціалу, потім трудовому та 

природно-ресурсному. Відповідно до вчення 

про територіально-виробничі цикли М. М. Ко-

лосовським, господарство регіону складається з 

декількох взаємопов'язаних блоків.  

Перший блок утворюють галузі, що визна-

чають його економічну спеціалізацію в рамках 

територіального поділу праці всередині країни. 

Це – головні (провідні) галузі регіону. В області 

до них традиційно відноситься машинобуду-

вання і металообробка. В останні роки до них 

додалася і харчова промисловість.  

Наступний блок утворюють базові галузі, 

які постачають сировину і паливо головним і 

іншим галузям регіону, а також доповнюють 

галузі. До них можна віднести виробництво 

ливарної продукції у Куп'янську, виробництво 

ковальських заготівок у Лозовій, газову проми-

словість і безумовно - сільське господарство 

[11].  

Наступні блоки представляють супутні і 

допоміжні виробництва в Харкові та районах 

області. Крім зазначених вище виробничих 

блоків в економічний комплекс регіону входить 

також і інфраструктурний блок, що включає 

виробничу інфраструктуру (під'їзні шляхи, тран 

 

 

Рис. 2. Економічний потенціал Харківської області (по районам) у 2011 році  

(складено автором за даними [2, 9]). 
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Рис. 3 Складові економічного потенціалу Харківського регіону 

(складено автором за даними [2, 9]) 

 

спорт, систему водопостачання, енергопоста-

чання та ін.), соціальну інфраструктуру (медич-

ні установи, ринки, житлово-комунальне госпо-

дарство та ін.), інституційну інфраструктуру 

(установи управління, органи охорони порядку 

тощо). 

Висновки. Регіональна економіка Харків-

ської області являє собою відносно потужний 

господарський комплекс, який за своїм вироб-

ничим і науково-технічним потенціалом можна 

віднести до найбільших в Україні. 

В економічному розвитку Харківського ре-

гіону провідну роль відіграють підприємства 

машинобудування та металообробки, енергети-

ки, військово-промислового комплексу, хімічно-

го комплексу, які забезпечують продукцією не 

тільки населення Харківського регіону, а й екс-

портують продукцію за її межі. Все це визначе-

но його потужним науково-технічним потенціа-

лом, широко розгалуженою мережею вищих, 

середніх, спеціальних та загальноосвiтнiх на-

вчальних закладів. Маючи 5,2 % території і 6% 

населення, регіон виробляє 6,1 % сумарного 

ВВП країни. За цим показником Харківщина 

посідає четверте місце в Україні (після Києва, 

Донецької та Дніпропетровської областей) [2]. 

В той же час існує ряд проблем, які стосуються 

не тільки промислового, а й економічного роз-

витку регіону в цілому. Основними з них є не-

обхідність поліпшення структури промислового 

виробництва, збільшення обсягів і асортименту 

продукції, поліпшення якості товарів народного 

споживання, зменшення частки ресурсноміст-

ких та енергоємних і в той же час збільшення 

наукоємних виробництв, впровадження еколо-

гічно безпечних технологій та ін. [10]. 

Головними пріоритетними напрямками ро-

звитку Харківського регіону є – здійснення чіт-

кої соціально-орієнтованої політики, створення 

необхідних правових, соціальних, культурних і 

економічних умов для життєдіяльності, еколо-

гічної безпеки, задоволення матеріальних і ку-

льтурних потреб населення. На Харківщині ро-

зроблено програму залучення інвестицій в еко-

номіку регіону, згідно з якою до пріоритетних 

напрямів інвестування належать: переоснащен-

ня підприємств машинобудування, легкої про-

мисловості, впровадження нових технологій у 

виробництво та переробку сільськогосподарсь-

кої продукції, захист навколишнього середови-

ща, впровадження енерго- та ресурсозбережних 

технологій, розвиток паливно-енергетичного 

комплексу, транспорту, зв'язку, малого та серед-

нього бізнесу. 

Отже, все зазначене вище визначає актуа-

льність подальших сучасних комплексних сус-

пільно-географічних досліджень економічного 

розвитку Харківського регіону. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ВЕЛИКОГО МІСТА 

 
В статті розкрито сутність поняття «транспортний комплекс», «міський транспорт». Визначені функції міського 

транспорту та нормативно-правові аспекти функціонування транспорту міста Харкова. Визначенні основні проблеми та 

перспективи розвитку транспортного комплексу. 

Ключові слова: транспортний комплекс, міський транспорт, транспортно-дорожній комплекс, міський маршрутний 

транспорт загального користування. 

Д.А. Шинкаренко. ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА БОЛЬШОГО ГОРОДА. В статье раскрыта 

сущность понятия «транспортный комплекс», «городской транспорт». Определены функции городского транспорта и 

нормативно-правовые аспекты функционирования транспорта города Харькова. Определены основные проблемы и перспе-

ктивы развития транспортного комплекса. 

Ключевые слова: транспортный комплекс, городской транспорт, транспортно-дорожный комплекс, городской мар-

шрутный транспорт общего пользования. 

 

Актуальність дослідження. Стабільна ро-

бота усіх видів транспорту є невід’ємною умо-

вою нормального функціонування економіки як 

країни, так і окремого регіону. В останні роки 

становище в транспортно-дорожньому компле-

ксі України значно погіршилося. Внаслідок 

спаду обсягів перевезень різко скоротилися 

прибутки транспортних підприємств, хроніч-

ною стала криза не платежів, граничного рівня 

досягла спрацьованість основних виробничих 

фондів, що призводить до зростання потреб у 

реконструкції, ремонті та технологічному об-

слуговуванні. Незадовільно вирішуються пи-

тання технічних інновацій і технологічної мо-

дернізації, не забезпечуються мінімальні соціа-

льні умови працівників галузі, не повною мі-

рою використовуються потенційні можливості 

транспортно-дорожнього комплексу з розвитку 

експорту транспортних послуг [3]. 

Вивчення транспортних мереж як цілісних 

системних формувань, що мають свої закономі-

рності розвитку і виступають важливою інфра-

структурною основою для становлення госпо-

дарських комплексів різних типів і масштабів є 

дуже важливою та актуальною. Не виключен-

ням є дослідження міського транспорту Харко-

ва. 

Метою дослідження є визначення функцій 

міського транспорту та нормативно-правових 

аспектів функціонування транспорту міста Хар-

кова. 

Аналіз попередніх досліджень. Особливо 

слід зазначити фундаментальні праці вітчизня-

них та закордонних науковців таких як: Е.Б. 

Алаєв, С.В. Альбов, Д. Бенсон, Д.Л. Бронер, 

В.Н. Бугроменко, В.В. Волошин, Й.Р. Гілець-

кий, П.Ф. Горбачев, А. Йонкіс, М.М. Казансь-

кий, Л.В. Канторович, А.В. Катаєв, Є.П. Качан, 

В.І. Ніколін, Я.Б. Олійник, Є.Н. Перцик, 

Н.В. Правдін, О.Р. Приймук, Б.Л. Раднаєв, А.В. 

Рибчук, І.В. Спирін, О.Г. Топчієв, О.І. Шаблій. 

Виклад основного матеріалу. Транспорт-

ний комплекс – важлива складова частина ви-

робничої інфраструктури будь-якої країни. Він 

повинен повністю та своєчасно задовольняти 

потреби народного господарства і населення в 

перевезеннях, поліпшувати господарські 

зв’язки між різними територіально–адміністра-

тивними одиницями [1]. 

Міський транспорт – це комплекс різних 

видів транспорту, що здійснюють перевезення 

населення і вантажів на території міста і най-

ближчої приміської зони, а також виконують 

роботи, пов'язані з благоустроєм міста. За наяв-
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ності в макросистемі міста міст-супутників і 

зон масового відпочинку, віддалених від житло-

вих масивів і промислових районів, міський 

транспорт обслуговує всю агломерацію [8].  

Міський громадський транспорт представ-

лений електричним транспортом, автобусами та 

маршрутними таксі. Розглядаючи систему тран-

спортно-дорожнього комплексу (ТДК) регіону 

можна визначити фактори, які впливають на 

його розміщення та функціонування. Це: 

– базовий стан транспортної галузі; 

– особливості науково-технічного прогре-

су; 

– капітальні вкладення, спрямовані на ін-

новаційний розвиток транспорту; 

– розвиток міжгалузевих та міжтериторіа-

льних зв’язків; 

– розміщення вантажоутворюючих галузей 

промисловості, сільського господарства, будів-

ництва тощо в регіоні; 

 – рівень розвитку промисловості; 

– політика держави в сфері оподаткування, 

тарифо- і ціноутворення тощо; 

– рівень екологічного забруднення та ін. 

Поряд з впливами на систему ТДК вищеоз-

наченої сукупності факторів, сама транспортна 

система може впливати на:  

– економічний розвиток регіону;  

– інвестиційну привабливість суб’єктів го-

сподарювання і територіальних утворень регіо-

ну;  

– забезпеченість населення якісними тран-

спортними послугами;  

– конкурентоспроможність та екологічний 

стан регіону;  

– економічне зростання та наповнення міс-

цевого бюджету; 

– обороноздатність країни тощо [3]. 

Краще зрозуміти сутність системи транс-

портно-дорожнього комплексу регіону можна 

через її функції: економічну, соціальну, оборон-

ну, інтеграційну, стимулюючу, політичну та ку-

льтурну. Економічна функція полягає в тому, що 

транспорт виступає ланкою будь-якого вироб-

ництва і матеріальною базою для спеціалізації 

та кооперації підприємств, забезпечує своєчас-

ну доставку сировини і матеріалів з пунктів ви-

робництва до пунктів призначення. 

Соціальна функція проявляється в забезпе-

ченні широких верств населення доступними, 

надійними, економічними транспортними пос-

лугами. 

Оборонна функція транспорту реалізується 

в тому, що він виступає засобом матеріально-

технічного забезпечення збройних сил України. 

Інтеграційна функція сприяє інтеграції 

ТДК у світовий транспортний простір, залучен-

ню нових технологій та забезпеченню розвитку 

транспортної системи та національної економі-

ки. 

Стимулююча функція проявляється у здій-

сненні ефективної діяльності суб’єктів госпо-

дарювання, заохоченні до розширення вироб-

ництва, створення нових послуг, використання 

новітніх технологій та досягнення конкурент-

ного рівня розвинутих країн. 

Політична функція – забезпечення геополі-

тичних зв'язків між окремими країнами та регі-

онами [4]. 

До транспортно-дорожнього комплексу 

крім різних видів транспорту входить ще й ме-

режа шляхів сполучення. Мережа шляхів спо-

лучення – сукупність усіх шляхів, що зв’язують 

населені пункти країни чи окремого регіону, 

забезпечуючи виконання транспортних послуг. 

Основою для функціонування системи мі-

ського пасажирського транспорту (МПТ) є нор-

мативно-правові акти, що дозволяють легітим-

ність наступних моделей його організації: 

 адміністративна – основна власність і 

контроль залишаються за містом; 

 вільного ринку – власність, контроль та 

експлуатація за приватним сектором; 

 врегульованого ринку – конкурентне 

надання транспортних послуг на умовах тенде-

ру. 

Вибір прийнятної моделі обумовлений, зо-

крема адекватним правовим забезпеченням, та 

структурою перевезень, технічним та економіч-

ним станом системи. Аналіз переваг та недолі-

ків моделей організації роботи МПТ довів ефе-

ктивність останньої. Існують кілька можливих 

варіантів організації врегульованого ринку, що 

зарекомендували себе більш ефективними у 

порівнянні з монопольними системами, особ-

ливо за умов визначеного бюджету. МПТ є 

складною логістичною системою, в яку входять 

організаційні, технічні, соціальні, інституціона-

льні та економічні елементи, що вимагає при 

вирішені практичних задач щодо її розвитку, 

змінення не окремих компонентів, а системи в 

цілому. Для системи МПТ використовуються 

методологічні принципи, що важливі при аналі-

зі та проектуванні нових станів системи та ви-

явлення їх недоліків.  

Аналіз сучасного законодавства дозволив 

визначити можливість об’єктивного викорис-

тання наступних методологічних принципів 

при організації врегульованого ринку [3]: 

- системний підхід (є можливість викорис-

тання), який виявляється в розгляді всіх елеме-

нтів логістичної системи для досягнення єдиної 

мети управління. Особливістю системного під-
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ходу є оптимізація функціонування не окремих 

елементів, а всієї логістичної системи в цілому; 

- принцип загальних витрат (часткова мо-

жливість використання), тобто облік всієї суку-

пності витрат управління матеріальними і по-

в'язаними з ними інформаційними і фінансови-

ми потоками в логістичному ланцюжку. Як пра-

вило, критерій мінімуму загальних логістичних 

витрат є одним з основних при оптимізації ло-

гістичних систем; 

- принцип глобальної оптимізації (часткова 

можливість використання). При оптимізації 

структури або управління в проектованій логіс-

тичній системі необхідно узгодження локаль-

них цілей функціонування елементів (ланок) 

системи для досягнення глобального оптимуму; 

- принцип логістичної координації і інтег-

рації (є можливість використання). В процесі 

логістичного менеджменту необхідно досяг-

нення узгодженої, інтегральної участі всіх ла-

нок логістичної системи (ланцюжки) в управ-

лінні матеріальними (інформаційними, фінан-

совими) потоками при реалізації цільової функ-

ції; 

- принцип моделювання і інформаційно-

комп'ютерної підтримки (часткова можливість 

використання). При аналізі, проектуванні і оп-

тимізації об'єктів і процесів в логістичних сис-

темах і ланцюжках широко використовуються 

різні моделі: математичні, економіко-

математичні, графічні, фізичні, імітаційні. Реа-

лізація логістичного менеджменту в даний час 

практично неможлива без відповідної інформа-

ційно-комп’ютерної підтримки; 

- принцип розробки необхідного комплексу 

підсистем (часткова можливість використання), 

що забезпечують процес логістичного менедж-

менту (підсистеми: технічна, економічна, орга-

нізаційна, правова, кадрова, екологічна тощо); 

- принцип загального управління якістю (є 

можливість використання) – забезпечення на-

дійності функціонування і високої якості робо-

ти кожного елементу логістичної системи для 

забезпечення загальної якості транспортних 

послуг; 

- принцип гуманізації всіх функцій і техно-

логічних рішень (є можливість використання) в 

логістичних системах, що означає відповідність 

екологічним вимогам, ергономічним, соціаль-

ним, етичним вимогам роботи персоналу тощо; 

- принцип стійкості і адаптивності (част-

кова можливість використання). Логістична си-

стема повинна стійко працювати за умов допус-

тимого відхиленнях параметрів і чинників зов-

нішнього середовища (наприклад, при коливан-

нях ринкового попиту на транспортні послуги, 

змінах умов та інтервалів руху, транспортних 

тарифів тощо). За умов значних коливань сто-

хастичних факторів зовнішнього середовища 

логістична система повинна пристосовуватись 

до нових умов, змінюючи програму функціону-

вання, параметри і критерії оптимізації [3]. 

Вищенаведені методологічні принципи ва-

жливі при аналізі та проектуванні нових станів 

системи МПТ та виявлення їх недоліків за умов 

врегульованого ринку, де транспортній адмініс-

трації відводяться повноваження щодо плану-

вання послуг і контролю дотримання договір-

них умов та справедливої конкуренції. 

Система міського маршрутного транспорту 

загального користування є однією з основних 

систем життєзабезпечення сучасних міст, що 

зумовлено виконанням важливого завдання що-

до задоволення вимог населення міста у виму-

шених та особистих пересуваннях його терито-

рією. Оцінка відповідності системи міського 

маршрутного транспорту загального користу-

вання вимогам міста та його мешканців полягає 

у визначенні характеристик рівня задоволення 

транспортних вимог населення шляхом надання 

йому транспортних послуг з відповідним рів-

нем якості.  

Споживачами транспортних послуг, які на-

даються міським маршрутним транспортом за-

гального користування, є пасажири, які корис-

туються ним для здійснення переміщень з різ-

ною метою у межах міста. Закон України «Про 

захист прав споживачів» законодавчо закріплює 

право споживачів на належну якість наданих 

послуг та їх безпеку (стаття 4 п. 1). Належна 

якість послуги в цьому Законі визначається як 

відповідність її вимогам, встановленим для цієї 

категорії послуг у нормативно-правових актах і 

нормативних документах та умовах договору зі 

споживачем (стаття 1). Представлення та захист 

інтересів споживачів транспортних послуг мі-

ського маршрутного транспорту загального ко-

ристування покладається на замовника транс-

портних послуг (організатора регулярних пере-

везень) – органи місцевого самоврядування. 

Організатор перевезень на міських автобусних 

маршрутах визначає умови перевезень, до яких, 

зокрема, належать соціальні нормативи у сфері 

транспортного обслуговування населення (на 

підставі п. 31-1 Правил надання послуг паса-

жирського автомобільного транспорту в редак-

ції, затвердженій Постановою Кабінету Мініст-

рів України № 1184 від 26.09.2007 р. зі зміна-

ми). Договір замовника перевезень з перевізни-

ком на міському електричному транспорті по-

винен враховувати державні соціальні нормати-

ви на транспортні послуги (на підставі п. 3 

статті 11 Закону України «Про міський елект-

ричний транспорт»). 
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Перелік соціальних стандартів та нормати-

вів у сфері транспортного обслуговування за-

кріплений Державним класифікатором соціаль-

них стандартів та нормативів, затвердженим 

наказом Міністерства праці та соціальної полі-

тики України № 293 від 17.06.2002 р. Цей до-

кумент передбачає такі норми стосовно транс-

портних послуг міського маршрутного транс-

порту загального користування та показників 

якості транспортного обслуговування на авто-

мобільному транспорті: 

1) кількість пасажирів, що припадають на 1 

кв. м вільної площі салону автобуса в години 

«пік» і в період спаду пасажиропотоків на місь-

ких маршрутах; 

2) норми забезпечення міським електрот-

ранспортом; 

3) виконання запланованої кількості рейсів 

у всіх видах автобусного сполучення; 

4) середні витрати часу населення на тран-

спортну поїздку за категоріями міст. 

Показники якості міського електричного 

транспорту встановлені Стандартом Міністерс-

тва будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України СОУ 60.2-

3363588-0002:2006 «Послуги міського електри-

чного транспорту. Показники якості». Цим Ста-

ндартом передбачені 7 обов’язкових показників 

(технічний стан транспортних засобів, техніч-

ний стан трамвайних колій, технічний стан кон-

тактної мережі, безпечність перевезень, інфор-

маційне забезпечення, наявність розкладів руху 

на встановлених маршрутах, доступний для 

усіх споживачів порядок справляння плати за 

проїзд) та 8 рекомендованих показників якості 

транспортних послуг (наповненість салону, ре-

гулярність руху, дотримання розкладу руху, до-

пустиме відхилення від розкладу руху, допус-

тимий недовипуск, допустима кількість затри-

мок руху з вини перевізника, допустима кіль-

кість випадків вибуття транспортних засобів з 

руху, допустима кількість тимчасових вибуттів 

транспортних засобів з руху). Для обов’язкових 

показників встановлені вимоги у вигляді поси-

лань на відповідні нормативно-правові докуме-

нти, для рекомендованих – одиниця виміру та 

спосіб визначення. Конкретні числові значення 

представлені для наповнення салону (до 4 осіб 

на 1 кв. м вільної площі підлоги, призначеної 

для пасажирів, що стоять, при всіх зайнятих 

місцях для сидіння) та допустимого відхилення 

від розкладу руху (запізнення не більше 2 хв., 

випередження не більше 1 хв.) [3]. 

Дослідження, проведені науковцями [2, 5, 

6, 7], показують, що якість транспортного об-

слуговування пасажирів міського маршрутного 

транспорту загального користування визнача-

ють значно більше показників, які можна поді-

лити на п’ять груп: 

1) доступність міської транспортної сис-

теми (щільність маршрутної мережі, маршрут-

ний коефіцієнт, коефіцієнт пересадження, ста-

більність тарифів, рівень інформаційного за-

безпечення пасажирів, середньорічні витрати 

одного мешканця міста на послуги міського 

маршрутного транспорту загального користу-

вання); 

2) рівень технологічної організації рухомо-

го складу на маршрутах (інтервал руху, регуля-

рність сполучення, технічна швидкість і швид-

кість сполучення); 

3) витрати часу пасажира на пересування 

(час підходу пасажира до зупинки, час очіку-

вання пасажиром посадки у транспорт з ураху-

ванням відмов в обслуговуванні, час пересу-

вання пасажира у транспорті, час пересадки 

пасажира); 

4) рівень комфортності поїздки (комфорт 

очікування посадки, комфорт посадки у транс-

портний засіб, статичний та динамічний коефі-

цієнти наповнення салону транспортних засо-

бів, рівень наповненості, належне обладнання 

салону, дотримання санітарно-гігієнічних норм 

щодо температури, освітлення, рівня шуму та 

вібрації у рухомому складі, дотримання режи-

мів водіння); 

5) безпека пересування (коефіцієнт динамі-

чної зміни безпеки руху). 
Висновки. Головним питанням у вирішен-

ні сучасних проблем в транспортній галузі в 

цілому є недосконалість нормативно-правової 

бази, що забезпечує реалізацію транспортної 

політики великих міст з урахуванням їх специ-

фічних особливостей. Удосконалення міських 

дорожніх мереж, впорядкування міського паса-

жирського транспорту та забезпечення достат-

ньої кількості парковок повинні визначатися як 

важливі напрямки реконструкції, одним з ре-

зультатів якої повинна бути соціальна ефектив-

ність, що полягає в поліпшенні умов життя на-

селення, скорочення витрат часу на переміщен-

ня у межах. 

Причиною і однією з проблем слабкого ро-

звитку транспортних систем міст є відсутність 

стратегічного дорожньо-транспортного доку-

мента, який би відповідав всім необхідним ви-

могам. Сьогодні складається ситуація, коли, 

маючи у розпорядженні повний набір розроб-

лених документів регіонального та місцевого 

рівня в галузі розвитку дорожньо-

транспортного комплексу, муніципальні служби 

виявилися не в змозі системно здійснювати 

процес транспортного планування. Виникає 

необхідність у розробці документа, який буде 
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спеціалізуватися на прийнятті середньостроко-

вих і оперативних рішень, спрямованих на по-

ліпшення транспортної ситуації в місті. Потрі-

бен максимально функціональний документ 

який би став основою прийняття оперативних 

управлінських рішень в області транспортного 

планування міста. 

Таким документом, могла б стати «Конце-

пція транспортного планування та організації 

руху на території міста». Дана Концепція має 

визначати мету, завдання, пріоритети, основні 

напрями формування транспортної політики 

органів місцевого самоврядування міст і меха-

нізми їх реалізації. 

Однією з найбільш актуальних проблем 

транспорту великого міста є масова автомобілі-

зація населення, що призводить до втрати акту-

альності громадського пасажирського транспо-

рту, а як наслідок збільшення небезпеки на до-

рогах, викидів вихлопних газів та витрат горо-

дян на благоустрій міста.  

Міський пасажирський транспорт загаль-

ного користування – життєво важлива підсис-

тема міського господарства, від функціонування 

якого залежить діяльності усіх сфер міста, на-

селення, підприємств і організацій. Розвиток 

громадського транспорту розглядається у світо-

вій практиці як засіб пом'якшення негативного 

впливу повсюдно зростаючої автомобілізації. 

Враховуючи високу соціально-економічну зна-

чимість міського пасажирського транспорту 

треба створити програмне забезпечення ком-

плексу, яке б дозволило впровадити інноваційні 

методи аналізу поточного стану об'єктів місько-

го транспорту та ефективні механізми управ-

ління системою в цілому.  

Основні проблеми функціонування транс-

портного комплексу міста Харкова, можна роз-

ділити на об'єктивні та суб'єктивні. До основ-

них об’єктивних проблем відносимо: 

 зростання рівня автомобілізації насе-

лення, що призводить до погіршення екологіч-

ної ситуації та порушення оптимального доро-

жнього руху; 

 збільшення інтенсивності використання 

індивідуального транспорту, що впливає на 

зниження ефективності міського пасажирського 

транспорту, кількість пробок, екологічну ситуа-

цію; 

 диспропорція між рівнем автомобіліза-

ції і темпами дорожнього будівництва; 

 містобудівні та планувальні проблеми 

розвитку міської території. 

 Також можна виділити наступні 

суб’єктивні проблеми: 

 недосконалість системи організації та 

управління розвитком дорожньо-транспортного 

комплексу; 

 недосконала законодавча база на місце-

вому та регіональному рівні в галузі управління 

транспортною системою міста; 

 недостатня інформаційна складова при 

прийнятті управлінських рішень; 

 недостатнє фінансування розвитку до-

рожніх мереж та транспортної інфраструктури; 

Усі вказані проблеми є залежними та похі-

дними одна від одної і потребують для свого 

вирішення системного підходу. Зазначене пот-

ребує подальших соціально-географічних дос-

ліджень. 
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ЗАГАЛЬНА ДИНАМІКА РЕГІОНАЛЬНИХ ГЕОДЕМОГРАФІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

 
На прикладі України та її регіонів розглядаються зміна загальної динаміки регіональних геодемографічних процесів. В 

роботі дана якісна оцінка динаміки чисельності населення у регіональних геодемографічних процесах на міжпереписних 

проміжках, що дає уявлення про загальні особливості руху населення в регіонах, підводить до типологічного уявлення пред-

ставлення динаміки. Проведено групування регіонів України за особливостями зміни загальної динаміки населення. Розгля-

нуті регіональні ГДП і систематизовані регіони за інтенсивністю та амплітудами зміни динаміки чисельності населення. 

Ключові слова: геодемографічний процес, динаміка чисельності населення, регіональні відмінності, регіональна демо-

графічна політика. 

В.В. Яворская. ОБЩАЯ ДИНАМИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В УКРАИНЕ. 

На примере Украины и ее регионов рассматриваются изменение общей динамики региональных геодемографических про-

цессов. В работе дана качественная оценка динамики численности населения в региональных геодемографических процес-

сах на межпереписных промежутках, что дает представление об общих особенностях развития динамики населения в 

регионах, подводит к типологическому представлению изменения динамики. Проведена группировка регионов Украины на 

основе особенностей изменения общей динамики населения. Рассмотрены региональные ГДП и систематизированы регио-

ны по интенсивности и амплитуде изменения динамики численности населения. 

Ключевые слова: геодемографический процесс, динамика численности населения, региональные различия, региональ-

ная демографическая политика. 

 

Актуальність теми: Важливим методоло-

гічним принципом дослідження геодемографіч-

них процесів (ГДП) є безпосередній зв'язок 

концепції ГДП з регіональною економікою та 

регіональною політикою. Регіональна політика, 

позначена в Україні у 2001 р. Указом Президен-

та України, потребує офіційної регіоналізації 

країни як обов’язкової умови входження Украї-

ни до ЄС. На даний час головними документа-

ми, що регламентують регіональний розвиток 

країни, є «Концепція державної регіональної 

політики»(2001р.) та «Стратегія соціально-

економічного розвитку України та її регіонів на 

період до 2015 р.». Одночасно в Україні реалі-

зується державна демографічна політика, яка у 

контексті даного дослідження повинна отрима-

ти своє регіональне обґрунтування і яку ми на-

зиваємо регіональною геодемографчною полі-

тикою. 

Мета роботи: Провести групування регіо-

нів України за особливостями зміни загальної 

динаміки населення. Розглянути регіональні 

геодемографічні процеси і систематизовані ре-

гіони за інтенсивністю та амплітудами зміни 

динаміки чисельності населення. 

Основний зміст роботи: Одна з головних 

цільових настанов геодемографічних дослі-

джень полягає у розробленні державної регіо-

нальної геодемографічної політики. Така орієн-

тація зумовлює наступні методологічні вимоги. 

По-перше, геодемографічні дослідження по-

винні повною мірою враховувати головні на-

прями і положення державної соціально-

економічної політики, її стратегії, концепції, 

програми, плани і, зокрема державну демогра-

фічну та етнонаціональну політику. По-друге, 

регіональна геодемографічна політика потребує 

повного і комплексного знайомства з природою 

населення, господарством, державним і полі-

тичним життям регіонів, концепціями і страте-

гіями їх соціально-економічного розвитку. 

На даний час територіальною основою 

державної регіональної політики виступає чин-

ний адміністративно-територіальний устрій. 

Регіональні геодемографічні дослідження у да-

ній роботі проведенні співставно з поділом кра-

їни на області та АРК. Провідний методологіч-

ний принцип, що пов’язує дану програму дос-

ліджень з концепцією ТДВС ми визначаємо так: 

у кожному регіоні – області, АРК, необхідно 

проаналізувати й оцінити ступінь сформованос-

ті його ТДВС; якою мірою регіональний демо-

відтворювальний комплекс відповідає ознакам 

ТДВС і які першочергові кроки слід зробити 

вже у контексті регіональної геодемографічної 

політики для формування більш цілісної й ефе-

ктивної ТДВС 

Особливості регіональної динаміки насе-

лення представляють графіки чисельності на-

селення регіонів на проміжку 1897-2011 років 

(рис. 1), а також якісна оцінка зміни чисельнос-

ті населення у регіональних ГДП на між пере-

писних проміжках (табл.1). Графіки засвідчу-

ють велику різницю коливань чисельності на-

селення у регіонах від 900 тис. до 5,5 млн.осіб, 

а також значні регіональні контрасти за темпа-

ми й амплітудою зростання населення. Загаль-

ною особливістю графіків регіональних ГДП є 

їх входження у стадію депопуляції у 1989-

1991рр. (рис. 1). За амплітудою та темпами ди-

наміки чисельності населення регіони згрупо-

вані у таблиці 1 та рис. 2.  
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Таблиця 1 

Особливості динаміки чисельності населення в регіональних ГДП 

Україна, АРК 

області 

Міжпереписні проміжки 

1926-

1939 

1939-

1959 

1959-

1970 

1970-

1979 

1979-

1989 

1989- 

2001 

2001-

2011 

Україна  

       

АРК 

 
 

     

Вінницька 
  

 
    

Волинська 

 
 

   
  

Дніпропетровська 

     
  

Донецька 

     
  

Житомирська 

 
 

  
 

  
Закарпатська 

       
Запорізька 

     
  

Івано-Франківська 

 
 

     

Київська 

 
      

Кіровоградська 

 
    

  
Луганська 

     
  

Львівська 

 
 

     

Миколаївська 

     
  

Одеська 

     
 

 

Полтавська 

  
     

Рівненська 

 
 

     

Сумська 

  
   

 
 

Тернопільська 
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Харківська 
     

 
 

Херсонська 

      
 

Хмельницька 
 

 
 

    

Черкаська 

 
    

 
 

Чернівецька 

 
     

 

Чернігівська 

  
 

  
  

 

Зростання    - значне зростання;           - помірне зростання;  

Стагнація    -з незначним зростанням;  - з незначним зменшенням; 

Зменшення  - значне;                           - помірне 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка чисельності населення обласних регіонів України (1897-2011 рр.). 
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Якісна оцінка динаміки чисельності насе-

лення у регіональних ГДП на міжпереписних 

проміжках дає уявлення про загальні особливо-

сті руху населення в регіонах, підводить до ти-

пологічного уявлення представлення динаміки 

ГДП. 

Першу групу регіонів за такими ознаками 

утворюють Донецька, Дніпропетровська, Лу-

ганська і Запорізька області. Для них характер-

на висока позитивна динаміка у першій частині 

свого демографічного розвитку (1926-1989рр) і 

різкий, обвальний перехід до її низхідної час-

тини (з 1989р). Ця група регіональних ГДП ви-

різняється максимальними амплітудами змін 

чисельності населення та їх найвищою позити-

вною динамікою. В умовах депопуляції ці регі-

они набули високої негативної динаміки, і та-

кий «демографічний обвал» робить їх подаль-

ший демографічний розвиток особливо склад-

ним і проблемним. 

Другу групу регіонів за загальними особ-

ливостями динаміки ГДП утворюють АРК, 

Львівська та Харківська області. Для них харак-

терне переважання значної позитивної динамі-

ки протягом 1926-1989 років, яка на окремих 

проміжках змінювалась негативно. Для АРК та 

Львівської областей це час 1939-1959років, для 

Харківського регіону – періоди 1926-1939 та 

1939-1959 років. Депопуляція у цих регіонах 

проявилась не так інтенсивно, як у першій гру-

пі. 

Схожу динаміку ГДП мають приморські 

регіони – Одеський, Миколаївський, Херсонсь-

кий, які утворюють третю групу. Для них хара-

ктерна помірна позитивна динаміка демографі-

чного розвитку протягом 1926-1989 років. На 

окремих проміжках така динаміка ставала си-

льною, що можна пояснити портовим і гідро-

меліоративним будівництвом у цих регіонах. 

Входження у стадію депопуляції (з1989р.) для 

цих регіонів виявилось складним і супроводжу-

валось значною негативною динамікою демо-

графічного розвитку. 

Четверту групу формують регіони з пере-

важанням слабкої позитивної динаміки руху 

населення протягом 1926-1989 років, що чергу-

ється з проміжками значного убуття населення: 

для Волинської і Рівненської областей інтенси-

вна негативна динаміка припадає – на 1926-

1939 роки. Зазначені регіони увійшли в стадію 

депопуляції (1989р.) з відносно слабкою нега-

тивною динамікою, а у Рівненській області по-

мірне скорочення населення розпочалося лише 

у 2001р. 

До п’ятої групи регіонів за загальною ди-

намікою демографічного розвитку віднесені 

Вінницька і Хмельницька області. Для них ха-

рактерне переважання слабкої негативної дина-

міки, на окремих проміжках-стагнаційної. Ця 

тенденція зберігається і в умовах депопуляції. 

 

 

Рис. 2. Групування регіонів України за особливостями чисельності населення.  
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Шосту групу за динамікою демографічного 

розвитку формують Кіровоградська, Київська, 

Житомирська, Полтавська, Сумська, Тернопіль-

ська, Черкаська і Чернігівська області. Для них 

характерне переважання стагнаційних ситуацій, 

які поєднуються з проміжками значної негатив-

ної динаміки: у Житомирській області – 1926-

1939 рр., у Полтавській, Сумській та Чернігів-

ській – 1926-1939 та 1939-1959 рр. У більшості 

областей в умовах депопуляції (з 1989 р.) сфор-

мувалась значна негативна динаміка сучасного 

демографічного розвитку. У Волинській області 

– помірно негативна. Найбільшою ця тенденція 

виявилась у Тернопільській області, де скоро-

чення населення розпочалось у 2001 р. 

Своєрідна динаміка демографічного розви-

тку встановлена для Закарпатського регіону – 

сьома група. У демографічному розвитку Зака-

рпаття зберігається висока позитивна динаміка. 

І в умовах депопуляції тут населення практично 

не зменшується (табл. 1). Не має аналогів і за-

гальний демографічний розвиток Чернівецької 

та Івано-Франківської областей, це восьма гру-

па, де переважають проміжки стагнаційної ди-

наміки, включаючи 1989-2001 рр. та 2001-2011 

рр., а на двох етапах динаміка значно посилю-

валась: негативна (1939-1959 рр.) та позитивна 

(1959-1970 рр.). 

Наведену систематику регіонів за загаль-

ними особливостями динаміки їх демографіч-

ного розвитку у поєднанні з іншими показни-

ками буде використано як один з типологічних 

критеріїв для систематичного впорядкування 

регіональних ГДП. 

Висновок: Вивчення регіональних ГДП 

являє собою багатоаспектний і складний про-

цес, який непіддатний однозначному визначен-

ню, його можна характеризувати з різних боків 

і точок зору. Комплексне вивчення ГДП та його 

розвитку передбачає збирання, систематизацію, 

узагальнення та аналіз великого обсягу різнобі-

чної інформації за допомогою різних методів. 

Це дозволяє скласти об’єктивну оцінку ГДП у 

контексті суспільного та економічного розвитку 

країни. 
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К ВОПРОСУ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОСМОГЕННЫХ ФАКТОРОВ  

НА ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ УЧЕТА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
1
 

 
Статья посвящена влиянию и характеру проявления космогенных факторов на территории Украины. Детально рас-

смотрена направленность изменения сейсмической активности как фактора потенциальной опасности. Указано на необ-

ходимость создания современных устройств и приборов для оценки и учёта современных космогенных факторов, которые 

позволяли бы контролировать и своевременно обнаруживать развитие негативных процессов на всех объектах, представ-

ляющих опасность для окружающей среды и проживания населения (гидротехнические плотины, АЭС, накопители токсич-

ных отходов, шахты и т.д.). Доказано, что контроль развития геодинамических процессов должен осуществляться в двух 

направлениях: контроль пространственного развития геодинамических зон методом ЕИЭМПЗ (естественных импульсов 

электромагнитного поля Земли) и контроль развития геодинамических зон во времени (мониторинг). Для этого необходимо 

создать специальные стационарные геодинамические пункты (ГДП) наблюдения, оборудованные комплексом специальных 

датчиков регистрации. 

Ключевые слова: космогенные факторы, влияние, геодинамические процессы, объекты повышенной опасности, про-

мышленные и гражданские сооружения, строительные нормы, эксплуатационная надежность, мероприятия по защите.  

І.Б. Абрамов, К.І. Абрамов, І.В. Удалов, Ф.В.Чомко, Д.Ф. Чомко. ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ КОСМОГЕННИХ ФАК-

ТОРІВ НА ГЕОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ І ЇХ ВРАХУВАННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ`ЄКТІВ ПІ-

ДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. Стаття присвячена впливу і характером прояву космогенных факторів на території України. 

Детально розглянуто спрямованість зміни сейсмічної активності як чинника потенційної небезпеки. Вказано на необхід-

ність створення сучасних пристроїв і приладів для оцінки та урахування сучасних космогенных факторів, які дозволяли б 

контролювати і вчасно виявляти розвиток негативних процесів на всіх об'єктах, які становлять небезпеку для навколиш-

нього середовища та проживання населення (гідротехнічні греблі, АЕС, накопичувачі токсичних відходів, шахти тощо). 

Доведено, що контроль розвитку геодинамічних процесів повинен здійснюватися у двох напрямках: контроль просторового 

розвитку геодинамічних зон методом ЕИЭМПЗ (природних імпульсів електромагнітного поля Землі) і контроль розвитку 

геодинамічних зон у часі (моніторинг). Для цього необхідно створити спеціальні стаціонарні геодинамічні пункти (ГДП) 

спостереження, обладнані комплексом спеціальних датчиків реєстрації. 

Ключові слова: космогенні фактори, вплив, геодинамічні процеси, об'єкти підвищеної небезпеки, промислові та гро-

мадянські споруди, будівельні нормы, експлуатационная надійність, заходи щодо захисту. 

 

В настоящее время возведение ответствен-

ных промышленных и гражданских объектов в 

Украине осуществляется без учета возможного 

влияния космогенных факторов на их эксплуа-

тационную надежность. Традиционно исполь-

зуются привычные архитектурные и строитель-

ные нормы, забывая о том, что они могут не 

соответствовать современному этапу взаимо-

действия Земли с окружающей космической 

средой.  

Нынешние стихийные бедствия восприни-

маются большинством людей как события слу-

чайные, неожиданные, кратковременные и 

единственные в своем роде, которые не являют-

ся закономерными и, в связи с этим, не рассма-

триваются с точки зрения космической приро-

ды Земли и периодами ее особого состояния.  

Наша планета – частичка Космоса, и все 

глобальные события на ней в первую очередь 

определяются силой взаимодействия: Галактика 

– Солнце – Луна – Земля, о чем нами неоднок-

ратно уже сообщалось [1, 2, 3, 4, 5]. В указан-

ных публикациях подробно рассмотрено, что 

многие заметные изменения нашей планеты 

связаны с постепенным нарастанием геодина-

мических процессов, таких как землетрясения, 

вулканизм и целым рядом других катастрофи-

ческих явлений.  

Сейсмическая деятельность в целом, как и 

все геодинамические процессы на Земле, под-

чинена космогенным факторам воздействия: 
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влиянию гравитационных сил Галактики (Не-

подвижных звезд, Ближнего и Дальнего Космо-

са, Туманностей, активности Солнца, влияния 

Луны и др.). Выявлено, что в настоящее время 

(рис. 1) в истории Земли достаточно неспокой-

ный период ее развития и отмечено нарастание 

сейсмических процессов. Эта тенденция тре-

вожна еще тем, что наиболее сильные и разру-

шительные землетрясения могут произойти на 

нисходящей ветви перехода планетой Земля 

энергетической оси нашей Галактики после 21 

декабря 2012 года.  

Эту дату можно считать и завершением 

малого галактического цикла или Великого Ас-

трономического Года величиной в 25 920 лет. 

Используя принцип подобия, можно предпола-

гать, что в настоящее время мы находимся на 

начальном этапе малого галактического цикла, 

как и 10-13 тыс. лет назад, в переходный период 

от позднего плейстоцена к раннему голоцену 

(климатическая стадия Пребореал). 

 
Рис. 1. Рост числа землетрясений с сентября 2004 г. по апрель 2011 г. 

(http://elementland.ucoz.com/news/obnovlennaja_statistika_zemletrjasenij_po_2011_god/2011-06-29-166). 

 

Поэтому, как и тогда, нас ждут существен-

ные катаклизмы различной природы. В тот да-

лекий период начала малого галактического 

цикла (9000-12000 лет назад) из-за прошедших 

мощных геодинамических процессов погибли 

Атлантида, Гиперборея, континент Лемурия, 

древняя цивилизация Хараппа и город в заливе 

Кабэй (Индия), город на острова Ёнагуни (Япо-

ния). Такие масштабные геодинамические про-

цессы на рубеже малого галактического цикла 

(10-13 тыс. лет назад) не могли быть не связан-

ными с движением литосферных плит, которое 

было обусловлено исключительно гравитаци-

онным воздействием ядра нашей Галактики. 

Судя по географии разрушенных древних 

городов и цивилизаций, события более 9-12 

тыс. летней давности носили глобальный хара-

ктер. Приблизительно подобные проявления мы 

наблюдаем и сейчас. Ежегодно на Земле регис-

трируется свыше 1 млн. подземных толчков, 

что составляет в среднем два толчка в минуту. 

Можно сказать, что Земля находится в состоя-

нии постоянного содрогания. Правда, немногие 

из них являются разрушительными и катастро-

фическими. Замечено, что сейчас в год проис-

ходит в среднем одно катастрофическое и 100 

разрушительных землетрясений [8]. По другим 

данным сейсмологи ежегодно регистрируют 

примерно 500 тысяч землетрясений различной 

силы. Из них 100 тысяч ощущаются людьми и 

1000 причиняют тот или иной ущерб [9]. При 

этом большинство землетрясений происходят 

на глубине до 70 километров от поверхности 

Земли.  

Интересно отметить, что в древности пос-

ледующие после 9000-13000 летнего периода 

катастрофические события в мезолите-неолите 

(5000-6000-летней) и энеолите (1000-2000- лет-

ней) происходили тогда, когда земная орбита 

максимально приближалась к Солнцу.  

Выявлено, что в результате воздействия ко-

смогенных факторов литосфера Земли посто-

янно испытывает пульсационно-колебательные 

движения – сжатия и растяжения, особенно, в 

пределах территорий Тихоокеанского и Среди-

земноморского поясов (рис. 2). 

Мы уже показывали, что, по мнению уче-

ных, пик геодинамической активности придет-

ся на 2014-2015 годы [2-5]. А российские уче-

ные предсказывают крупное землетрясение, 

которое произойдет до 2018 года и по разруши-

тельной силе будет сопоставимо со стихийным 

бедствием у берегов Индонезии в 2004 году [9]. 

Таким образом, подтверждается представление 

о продолжении развития опасных геодинамиче-

ских событий и на нисходящей ветви прохож-

дения Солнечной системой галактической энер-

гетической оси (21 декабря 2012 г.).  

http://elementland.ucoz.com/news/obnovlennaja_statistika_zemletrjasenij_po_2011_god/2011-06-29-166
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В Украине по существующим геологичес-

ким оценкам катастрофических геодинамичес-

ких событий может и не быть, т. к. в физико-

географическом отношении большая ее часть 

находится далеко от активной зоны Средизем-

номорского пояса, образовавшегося при столк-

новении Евразийской и Африканской материко-

вых плит, в зоне более инертных и стабильных 

блоков литосферы – плит. В тоже время, эта 

территория может потерять геодинамическую 

стабильность в случаи возникновения движе-

ния литосферных плит в целом, как это было 

10-13 тыс. лет назад. В настоящее время сейс-

мически опасными территориями остаются се-

веро-восточные Карпаты, Южное побережье 

Крыма и румынская зона Вранча (самая мощ-

ная и опасная для Буковины и Одесской облас-

ти).  
 

 
 

Рис. 2. Места проявления землетрясений в зоне Средиземноморского пояса 

(http://www.vigivanie.com/maps/126-2011-05-31-14-43-56.html). 

 

Северо-восточные Карпаты. Очаги земле-

трясений здесь располагаются на малых глуби-

нах 5-10-20 км. Ежегодно происходят в среднем 

по 5-20 землетрясений силой 3-5 балла по шка-

ле Рихтера. Как правило, в 50-ти км от очага 

они уже не являются слишком опасными для 

соседних Львовской и Ивано-Франковской об-

ластей. 

Южное побережье Крыма (ЮБК). Общий 

механизм геодинамических процессов Север-

ного Причерноморья с позиции теории дрейфа 

континентов таков: тонкая и тяжелая плита Че-

рноморской котловины вжимается под основа-

ние Крыма, сложенного из более легких пород. 

Крымские горы на самом деле являются лишь 

поднятыми с южной стороны породами равни-

ны. В тылу этого поднятия блоки земной коры 

дробятся и совершают вертикальные движения, 

опускание их приводит к землетрясениям.  

Поэтому ЮБК трясет с древнейших вре-

мен. Самым древним, документально подтвер-

жденным землетрясением, случившимся на те-

рритории Крыма, является Пантикапейское зе-

млетрясение, датированное 63 годом до н.э. 

Глубина эпицентра современных землетря-

сений составляет 10-30 км. Дальность воздейс-

твия обычно ограничивается границами Крыма. 

Вдоль всего ЮБК идет крупный глубинный ра-

злом, из-за чего вероятны землетрясения маг-

нитудой 8–9 баллов. Крымские ученые считают, 

что землетрясения силой 9 баллов можно ожи-

дать примерно раз в 1000 лет, 8 баллов – раз в 

500 лет и семибалльные – раз в 100 лет [10]. В 

тоже время два землетрясения 1927 года прои-

http://www.vigivanie.com/maps/126-2011-05-31-14-43-56.html
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зошли одно за другим. Первое, силой в 6 бал-

лов, произошло 26 июня и особых разрушений 

не вызвало. При втором, которое случилось в 

ночь с 11 на 12 сентября, за 11 часов произошло 

27 толчков, самый сильный из которых был не 

меньше 9 баллов. При этом 65 человек получи-

ли ранения, 3 человека погибли. 

Крым – сейсмически активный регион, и 

землетрясения здесь случаются достаточно час-

то. Как показывает практика, между крупными 

землетрясениями проходит 80-100 лет. Учиты-

вая, что в последний раз Крым пострадал от 

разрушительного землетрясения в 1927 году, 

т.е. 86 лет назад, а также учитывая характер со-

временных космогенных воздействий и участи-

вшиеся мелкие землетрясения, опасный геоди-

намический катаклизм может произойти уже в 

недалеком будущем. На это указывает возрас-

тающая сейсмическая активность у крымского 

побережья, до сотни мелких толчков в год. Од-

нако, опасения вызывает тот факт, что они соо-

тносятся с проявлениями разрушительных сил, 

которые происходят в зоне мощного сейсмоак-

тивного пояса на стыке африканской и евразий-

ской континентальных плит. К этой зоне, преж-

де всего, относятся Турция, Греция, Италия, 

Испания, где часто происходят разрушительные 

природные катаклизмы. 

Зона Вранча. Сейсмическая опасность на 

юге Украины обусловлена в первую очередь 

разрушительными глубокофокусными землет-

рясениями в горном массиве вблизи Северокар-

патского хребта, в районе округа Вранча, нахо-

дящегося в Карпатах на границе Украины и Ру-

мынии. Эта зона имеет почти такую же актив-

ность, как в Чили, считают румынские сейсмо-

логи. Поэтому здесь разрушительный катак-

лизм (до 9 баллов) может произойти в любой 

момент и распространится на территорию Ук-

раины. Этот участок уже давал о себе знать 

много раз. Начиная, с 1107 года по настоящее 

время там имели место 90 землетрясений с ин-

тенсивностью 7-8 баллов. Последние из них: 26 

октября 1802 г. (мощностью 7,5 баллов), 11 но-

ября 1940 г. (7,4 балла), 4 марта 1977 г. (в эпи-

центре землетрясение достигло 7,2 баллов, в 

Киеве – 5 баллов, в Москве – 3 балла), 31 авгу-

ста 1986 и 30-31 мая 1990 (6-7 балов). В 

ХХ веке в зоне Вранча произошло 30 землетря-

сений с магнитудой 6,5 и выше. В XXI веке ча-

стота возникновения землетрясений продолжа-

ет нарастать, ежегодно происходят подземные 

толчки 3-5 баллов. Последнее заметное землет-

рясение произошло 27 октября 2004 года и дос-

тигло 6 баллов по шкале Рихтера. Его волны 

силой в 2-3 балла распространились и по Укра-

ине (Ивано-Франковской, Львовской, Чернови-

цкой и Луцкой областях).  

2012 г. начался с серии землетрясений. По 

данным Национального института геофизики 

Румынии в первые дни 2012 г. в зоне Вранча 

только за восемь часов было зарегистрировано 

около 20 подземных толчков, самый мощный из 

которых достиг магнитуды 4,4 балла. Очаг за-

легал на глубине 117 км [11]. В 2013 году про-

должаются фиксироваться подземные толчки с 

заметной частотой, самое мощное из них пока 

произошло 15 марта магнитудой 4,5 балла и с 5 

на 6 октября магнитудой 5 балов по шкале Рих-

тера. 

По данным украинских ученых мощные 

землетрясения в зоне Вранча, которые ощуща-

ются по всей Украине, происходят раз в 27-32 

года. Поскольку со времени последнего такого 

события прошло уже 36 лет (с 1977 г.), то сле-

дует ожидать наступления мощного землетря-

сения уже в ближайшее время [10]. В связи с 

этим ученые утверждают, что Украина стоит на 

пороге мощного землетрясения. Самый силь-

ный удар стихии возможен в Крыму и Одессе, 

поэтому необходимо заблаговременно подгото-

вить комплекс мер, прежде всего, в части обес-

печения безопасности населения. 

Остальная часть территории Украины. 

Помимо описанных выше мест возникновения 

землетрясений, приуроченных к горным райо-

нам молодой альпийской складчатости, как по-

казывают события, землетрясения в этот на-

пряженный космогенный период, могут проис-

ходить и на ее платформенной части.  

14 января и 8 февраля 2011 г. произошло 

небольшое землетрясение магнитудой 3,9 вбли-

зи г. Кривой Рог. Причину землетрясения 8 фе-

враля трудно установить, потому что во время 

землетрясения на многих расположенных непо-

далеку карьерах проводятся взрывные работы. 

Повторное землетрясение произошло в ночь с 

23 на 24 июня 2013 года силой 4,5 баллов. По 

данным сейсмологического центра earthquake, 

эпицентр землетрясения пришелся на с. Лозо-

ватка Криворожского района, примерно в 100 

км на северо-восток от Кривого Рога и в 340 км 

на юго-восток от Киева. Землетрясение длилось 

5 секунд. В самом городе Кривой Рог особо си-

льные вибрации ощущали жители последних 

этажей высоток, жертв и разрушений не было 

[13]. 

Согласно выводам группы исследователей 

Крымского экспертного совета по оценке сейс-

мической опасности, это землетрясение имеет 

тектоническое происхождение, оно произошло 

в месте стыковки нескольких разломов [14]. 

Необходимо отметить, что в ночь на 24 июня 

http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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этого года было редкое астрономическое явле-

ние, когда Луна достигает максимальной фазы 

сближения с Землей. 

Поскольку Луна движется вокруг Земли по 

эллиптической орбите, то расстояние от Земли 

до Луны изменяется почти на 50 тыс. км. Сред-

нее расстояние от Земли до Луны принимают 

равным 384 386 км (округленно 400 000 км). 

Фазу максимального сближения Луны с Землей 

называют "Суперлуние". Поскольку лунная ор-

бита не является стабильной, а на ее геометрию 

влияют другие планеты и Солнце, поэтому 

примерно раз в два десятилетия Луна оказывае-

тся максимально близко от Земли и активно 

влияет на мировой океан и твердое тело плане-

ты. «Суперлуние» может вызывать серьезные 

природные катаклизмы и даже землетрясения и 

вулканическую активность, особенно, если оно 

происходит в фазе полной Луны. Предыдущие 

фазы максимального сближения нашей планеты 

и ее космического спутника происходили в 

1955, 1974, 1992, 2005 и 2011 годах, в эти же 

годы наблюдались различные природные катак-

лизмы в разных частях нашей планеты.  

Учитывая, что Южно-Украинская и Запо-

рожская АЭС находится в таких же геологичес-

ких условиях, как и район Кривого Рога, поэто-

му и здесь можно ожидать развитие таких же 

геодинамических процессов, особенно, если 

учесть влияние на эти территории зоны Вранча. 

А у Запорожской АЭС следует учесть еще эф-

фект «наведенного» землетрясения, которое 

могут вызывать наличие крупных водохрани-

лищ. По заверению украинских атомщиков 

Южно-Украинская и Запорожская АЭС, попа-

дающие в зону поражения, могу, выдержат лю-

бое землетрясение, т. к. здесь установлены реа-

кторы третьего поколения. Однако необходимо 

учитывать опыт аварии на АЭС "Фукусима-1" 

были выведены из строя не сами реакторы, а их 

система охлаждения. Именно поэтому правите-

льство Японии намерено пересмотреть наме-

ченный на 2013 г. план исследований сейсмиче-

ской активности с учетом детального изучения 

исторических данных о мощных землетрясени-

ях в регионе в прошлом [15]. 

Следующим районом, где могут развивать-

ся активные геодинамические процессы, на те-

рритории Украины является Донбасс. Здесь во-

зможны как природные, так и техногенные зем-

летрясения. Но не меньшую опасность вызы-

вают внезапные выбросы газа в шахтах через 

геодинамические разрывные нарушения. В на-

чале 1980-х годов Войтов Г.И. и Хитаров Н.И., 

на основании статистической обработки случа-

ев взрывов газа и выбросов угля на шахтах 

Донбасса с 1947 по 1963 год, установили, что 

указанные аварии происходят в пятнадцать раз 

чаще в дни, близкие к полнолунию и новолу-

нию. Кроме того, Приходько С.Ю. основываясь 

на результатах анализа восьми тысяч случаев 

внезапных выбросов газа в шахтах Донбасса, 

произошедших в период с 1951 по 1996 г., пока-

зал, что 54% выбросов происходит при положе-

нии Луны в перигее и 24% аварий при положе-

нии в апогее. Кроме того, Чернов О.И. и Пузы-

рев В.Н. установили связь частоты внезапных 

выбросов в шахтах и числами Вольфа (показа-

телем солнечной активности), при этом коэф-

фициент корреляции составил 0,8. Это значит, 

что причиной аварий и катастроф на шахтах 

являются именно космогенные факторы, а не 

просто внезапный выброс метана из трещино-

ватых коллекторов угольных пластов. Особен-

но, если учесть, что эти аварии происходят, не-

смотря на максимальное соблюдение техники 

безопасности горнопроходческих работ и уста-

новленные новейшие сигнально-блокировоч-

ные противогазовые системы. Представляется, 

что изучению геодинамических напряженных 

зон необходимо уделять больше внимания, осо-

бенно в связи с выбросами газов из глубины 

недр Земли, в период активного гравитацион-

ного влияния ядра нашей Галактики.  

По мнению многих международных уче-

ных интенсивность космогенных факторов воз-

действия на Землю в планетарном масштабе 

будет возрастать и их рост будет особенно ин-

тенсивным в период 2012-2016 г.г. и далее до 

2020 г. (Коммюнике «GEOCHANGE» по пробле-

мам глобальных изменений геологической сре-

ды: для представления в ООН, в Европейский 

Союз, в Международные Организации и Пра-

вительства стран). 

Выявлено, что усиление геодинамических 

процессов, обусловлено интенсификацией гра-

витационного и электромагнитного воздействия 

при приближении Земли к Луне, Солнцу и эне-

ргетическому экватору нашей Галактики, что и 

наблюдается в настоящее время. В этих случаях 

на земной поверхности формируются геодина-

мические напряженные зоны, по которым прои-

сходит образование трещин (рис. 3-7), а также 

разуплотнение грунтов, возникновение ополз-

ней и т.п. процессов, которые опасны для инте-

нсивно застроенных территорий и объектов, 

находящихся в этих зонах. 

В тоже время в строительстве и в обеспе-

чении надежности функционирования опасных 

объектов эти процессы и явления, не всегда 

принимаются во внимание при принятии ответ-

ственных проектных решений. 
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Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 

Рис. 3-7. Образование трещин и разуплотнение грунтов в геодинамических напряженных зонах. 

 

Прежде всего, не учитываются такие кос-

могенные факторы, как:  

• силы тяготения, которые могут преоб-

ладать над силами сцепления пород; 

• циклические воздействия Луны и Солн-

ца, обуславливающие приливы-отливы и, соот-

ветственно, геодинамические напряжения, воз-

никающие на поверхности Земли; 

• изменение барометрического давления, 

влияющее на уровень подземных вод (пласто-

вое давление) и состояние гидросистем; 

• изменение гравитационных и упругих 

свойств подземных вод под гравитационным 

влиянием космофизических воздействий и, в 

связи с этим, устойчивости геологической сре-

ды и, как следствие, устойчивости фундаментов 

зданий и сооружений; 

• резонансные воздействия техногенных 

объектов при наличии космогенных факторов 

воздействия. 

Гидротехнические плотины, АЭС, 

мостовые переходы и другие техногенные 

объекты, могут находиться под воздействием 

одновременно всех перечисленных выше 

процессов и явлений. В зависимости от 

направленности этих воздействий их 

результирующее влияние может обладать 

достаточно разрушительной силой. Как 

правило, эти силы локализуются в 

определенных местах поверхности земли – 

образуя геодинамические напряженные зоны.  

В связи с этим, необходимо разработать и 

использовать методы, устройства и приборы 

для оценки и учета современных факторов кос-

могенных воздействий, которые позволяли бы 

своевременно обнаруживать и контролировать 

развитие негативных процессов. Контроль раз-

вития геодинамических процессов для обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности насе-

ления и, в целом, окружающей среды должен 

сочетать в себе: контроль пространственного и 

временного развития геодинамических зон, и 

контроль развития геодинамических зон во 

времени (мониторинг). 

Такой контроль предлагается выполнять 

двумя взаимосогласованными способами: пер-

вое, путем проведения специальных съемочных 

работ и второе – путем проведения мониторин-

га на специально оборудованных стационарных 

пунктах. 

Съемочных работы позволят производить 

контроль пространственного развития геоди-

намических зон. Их выполнение необходимо на 

объектах, разрушение которых опасно для про-

живания людей и эксплуатации имеющейся 

инфраструктуры. Обосновано, что проводятся 

исследования методом естественных импульсов 

электромагнитного поля Земли (метод ЕИ-

ЭМПЗ). Метод базируется на способности ре-

гистрации приборами изменения электромагни-

тного поля горных пород при развитии процес-

сов сжатия, растяжения, растрескивания и в 

целом их разрушения. Это позволяет фиксиро-

вать информацию о возможных местах опасно-

го проявления геодинамических процессов, и 

получить время, для подготовки к аварийным 

ситуациям, осуществить мероприятия для уме-

ньшения их последствий. 

Метод изучения вариаций ЕИЭМПЗ позво-

ляет устанавливать: 

• Зоны активных, на современном этапе 

геологического развития, тектонических нару-

шений, а также любые другие зоны геодинами-

ческой напряженности. 

• Пространственное положение различ-

ных структур и структурно-тектонических бло-

ков. 

• Состояние геологической среды в пре-

делах различных объектов, зданий и сооруже-

ний (трубопроводов, водохранилищ, бассейнов, 

накопителей, производственных зданий, храни-

лищ), наличие и пространственное положение 

зон потенциальной опасности. 
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• Наличие неблагоприятных участков в 

пределах строительных площадок при рассмот-

рении вариантов их выбора. 

• Состояние геологической среды и ее 

изменение во времени (мониторинг) в районах 

ответственных хозяйственных объектов (АЭС, 

ТЭС, ГРЭС, горнодобывающей промышленно-

сти и др.). 

• Зоны неустойчивого состояния грунтов 

и пород по трассам газо- и нефтепроводов, выя-

вление в связи с этим мест потенциального раз-

вития аварийных ситуаций, разработка проект-

ных решений по конкретному усилению конс-

трукций и их защите от опасных процессов и 

явлений, имеющих место в окружающей среде.  

• Карстоопасные зоны, зон развития суф-

фозий и других опасных процессов. 

• Степень устойчивости оползнеопасных 

склонов и возможную активизацию оползней. 

• Состояния тела удерживающих дамб 

хранилищ токсичных отходов, водоемов, нако-

пителей кислот и других накопительных соо-

ружений, состояние грунтов на участках с раз-

личной степенью разуплотнения (нарушеннос-

ти).  

Исследования выполняются в комплексе с 

сейсмоакустическими исследованиями и заме-

рами эманаций газов из толщи пород. Обработ-

ка данных производится по специальным про-

граммам. На картах распределения вариаций 

ЕИЭМПЗ выделяются участки различной сте-

пени напряженного состояния горных пород. 

Для этого на территории, которая подлежит 

изучению, проводятся специальные приборные 

исследования по регистрации естественных 

импульсов электромагнитного поля земли. По 

пику импульсов электромагнитной эмиссии ме-

тод позволяет выявить (рис. 8) на местности и 

закартировать геодинамические напряженные 

зоны. Соединяя вершины таких пиков линией, 

мы получаем направление развития геодинами-

ческой напряженности в грунтах (породах). Это 

позволяет с достаточной надежностью выпол-

нять оценки геодинамического состояния тер-

ритории. Анализ и сопоставление этих данных 

с расположением зданий и сооружений позво-

ляет судить о потенциально возможных разру-

шениях и возможных авариях. 

 
Рис. 8. Характер естественных импульсов электромагнитного поля земли в зоне деформации. 

 

Именно по этим линиям наиболее вероятно 

могут развиваться разрывные трещины на по-

верхности земли, как это показано на рис. 3-7, 

смещение блоков горных пород, происходить 

оползание грунта, разрушаться плотины, огра-

ждающие дамбы, нарушаться устойчивость со-

оружений, зданий и подобные им явления.  

В качестве примера рассмотрим результаты 

исследований академика НАН Украины В.М. 

Шестопалова на площадке Чернобыльской АЭС 

по обнаружению геодинамических зон для обе-

спечения безопасности радиационно-опасных 

объектов [7]. 

Установлено, что на поверхности земли в 

условиях ненарушенных ландшафтов форми-

руются западинные формы рельефа, которые 

связаны с геодинамическими зонами разуплот-

нения и малоамплитудного движения и харак-

теризуются более интенсивными процессами 

вертикального движения влаги и массоперено-

са, а также – различными эффектами электро-

магнитной природы. Выявлено, что эти зоны 

формируются в осадочных породах и наследу-

ют разломные зоны и зоны повышенной тре-

щиноватости в кристаллических породах фун-

дамента (рис. 9).  
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Рис. 9. Геодинамические и разломные зоны кристаллического основания площадки ЧАЭС  

(по данным акад. В.М. Шестопалова). 

 

 

Рис.10. Воздействие геодинамических зон на целостность стен хранилища радиоактивных отходов 

РАО (по данным академика НАНУ В.М. Шестопалова). 

 

Показано, что простое нивелирование по-

верхности перед строительством объектов по-

вышенной опасности (АЭС, хранилища РАО и 

т. п.) не позволяет установить опасности нега-

тивного влияния этих зон на указанные объек-

ты. Определено, что негативное влияние этих 

зон может вызвать: 

- нарушение структурной целостности 

конструкций сооружения (рис. 10.);  

- нарушение условий нормальной эксплуа-

тации объекта; 

- формирование зон аномального быстрого 

и интенсивного радиоактивного загрязнения 

водоносных горизонтов. 

При землетрясениях риски воздействия 

этих зон на сооружения увеличиваются. 

Такие зоны должны тщательно изучаться 

комплексом полевых и лабораторных методов.  
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Отмечено, что контроль временного разви-

тия геодинамических зон осуществляется с це-

лью создания системы мониторинга и своевре-

менного предупреждения населения и работни-

ков производств о наступлении стихийного 

бедствия. 

Для этого необходимы специальные стаци-

онарные геодинамические пункты (ГДП), обо-

рудованные комплексом датчиков регистрации 

естественных импульсов электромагнитного 

поля Земли (рис. 11). Параллельно ведутся на-

блюдения за давлением и температурой атмос-

ферного воздуха и поверхностных вод, при 

этом горизонты подземных вод исследуются на 

всю глубину зоны активного водообмена.  

Отмечено, что признаками опасности будут 

являться одновременное повышение: 

- электромагнитных импульсов, более 

1000-3000 импульсов/с; 

- повышение эманации контролируемых 

газов относительно фоновых значений; 

- повышение или резкое понижение гидро-

статического давления в исследуемых горизон-

тах подземных вод; 

- резкое изменение атмосферного давления 

в комплексе с исследуемыми параметрами. 
 

 

Рис. 11. Схема оборудования стационарного геодинамического пункта (ГДП)  

и установки датчиков регистрации 
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Рис. 12. Схема системы АСУ 

 

Обосновано, что частью стационарных на-

блюдений является выполнение геофизических 

замеров (гравиметрических, тензометричес-

ких), основанных на грави-спектрометрическом 

методе. Метод обеспечивает регистрацию как 

изменения динамики процесса (тензометричес-

кие измерения), так и регистрацию влияния 

внешних факторов (гравиметрические измере-

ния) на развитие геодинамических зон. Показа-

но, что индикация сигналов проводится в низ-

кочастотном диапазоне, как наиболее информа-

тивном для совокупных космофизических фак-

торов (изменения напряжённости геомагнитных 

полей, ионосферных процессов и др.), влияю-

щих на тектоническую напряжённость и сейс-

мическую активность.  

Сопоставление текущих замеров с нарабо-

танной базой данных, предшествующих заме-

ров, позволяет отслеживать динамику процесса, 

и увеличивает точность прогноза. Контроль 

(мониторинг) за указанными параметрами осу-

ществляется с помощью автоматической систе-

мы управления пунктами наблюдения АСУ.  

Система АСУ включает передачу парамет-

рического сигнала от датчика к передатчику и 

от него к приемному устройству и далее на 

промежуточную или центральную ЭВМ. Для 

оперативной корректировки режима контроля 

(уточнения измеряемых параметров) устраива-

ется обратная связь от ЭВМ к передатчику, за-

тем к приемнику и датчику (рис. 12). 

Выводы.  
• Геодинамический мониторинг – состав-

ная часть комплексных исследований, ведущих-

ся на геодинамических пунктах, и служит глав-

ным источником информации о современных 

движениях и деформациях земной поверхности 

и их влиянии на эксплуатационную надежность 

ответственных зданий и сооружений АЭС. 

• Определено, что стационарные пункты 

геодинамического мониторинга должны быть 

оборудованы специальными датчиками регист-

рации: естественных импульсов электромагни-

тного поля Земли; выделения газов; давления и 

температуры атмосферного воздуха и подзем-

ных вод. Горизонты подземных вод исследуют-

ся на всю глубину зоны активного водообмена, 

до глубины залегания коренных пород.  

• Отмечено, что породы, излучая элект-

ромагнитные сигналы, постоянно посылают 

информацию о своем состоянии и процессах, 

протекающих в них. Чем интенсивнее процесс 

излучения электромагнитной энергии, тем бо-

лее вероятно активизация зон аномальной кон-

центрации механических напряжений в их то-

лще. 

• Описано, что контроль за указанными 

параметрами необходимо осуществлять с по-

мощью автоматической системы управления 

пунктами наблюдения. Регистрация и обработ-

ка данных замеров осуществляется в режиме 

использования специальных компьютерных 

программ. Данные выводятся на экран диспет-

черского пункта, для оперативного принятия 

необходимых решений. 

• Предлагается создать при Государст-

венной службе Украины по чрезвычайным си-

туациям (укр. Державна служба з надзвичайних 

ситуацій, ДСНС України) подразделение стра-

тегических исследований и мониторинга за ко-

смогенными факторами воздействия на геоло-

гическую среду и прогноза опасных ситуаций.  

• Отмечено, что объекты повышенной 

опасности (гидротехнические плотины, АЭС, 

мосты и другие техногенные объекты), могут 

находиться под воздействием одновременно 

всех перечисленных выше процессов и явле-

ний. В связи с этим, необходимо контролиро-

вать пространственное и временное развитие 

геодинамических зон. Для обеспечения штатно-

го функционирования объектов повышенной 

опасности представляется необходимым прове-

сти специальные съемочные работы на всех 

объектах, представляющих опасность для 

окружающей среды и проживания населения 

(гидротехнические плотины, АЭС, накопители 

опасных отходов, шахты и т. д.). Проводятся 

исследования методом ЕИЭМПЗ (естественных 

импульсов электромагнитного поля Земли). 

• С целью контроля развития выявленных 

геодинамических зон во времени на опасных 

объектах необходимо проведение мониторинга 

 

Среда 

Датчик Передатчик Приемник 

 

ЭВМ 
Датчик Приемник Передатчик 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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на стационарных геодинамических пунктах на-

блюдений, оборудованных специальными дат-

чиками регистрации естественных импульсов 

электромагнитного поля Земли и других пара-

метров описанных выше. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАКОПИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

 
Рассматриваются результаты исследований при строительстве и эксплуатации накопителей промышленных отхо-

дов на объектах промышленной гидротехники Украины (Криворожье, Донбасс, Приднепровье) и России (КМА). Автором во 

время работы ведущим научным сотрудником и руководителем лаборатории в научно-исследовательском институте «Ук-

рВодгео» разработан комплекс мероприятий по экологической безопасности этих объектов и защите окружающей среды.  

Ключевые слова: окружающая среда, накопители промышленных отходов, охрана окружающей среды.  

А.П. Завальний. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАКОПИЧУВАЧІВ ПРОМИСЛО-

ВИХ ВІДХОДІВ. Розглядаються результати досліджень під час будівництва та експлуатації накопичувачів промислових 

відходів на об’єктах промислової гідротехніки України (Криворіжжя, Донбасу, Придніпров’я) та Росії (КМА). Автором під 

час його роботи ведучім науковим співробітником та завідувачем лабораторії в науково-дослідницькому інституті «Укр-

Водгео» розроблений комплекс заходів екологічної безпеки цих об’єктів та захисту довкілля.  

Ключові слова: довкілля, накопичувачі промислових відходів, охорона довкілля.  

 

В Украине добывается около 5% мирового 

объема сырьевых ресурсов. Разработкой полез-

ных ископаемых и их переработкой занимаются 

около 3,5 тысяч промышленных предприятий. 

По предварительный данным общее количество 

твердых отходов этих предприятий составляет 

1,3-1,5 млрд. тонн в год, а под их складирова-

ние отведено более 53 тысяч га земельных уго-

дий. Жидкие и твердые отходы промышленных 

предприятий складируются в специальных на-

копителях промышленных отходов, которых в 

Украине насчитывается около двух с половиной 

тысяч.  

В зависимости от вида отходов и назначе-

ния емкостей различают: хвостохранилища, 

шламохранилища, накопители производствен-

ных сточных вод, пруды-отстойники, пруды-

испарители, золоотвалы, иловые площадки и 

прочее.  

Все виды этих емкостей называют «нако-

пители промышленных отходов» или «накопи-

тели».  

Отходы промышленных производств в бо-

льшинстве случаев транспортируют гидравли-

ческим способом и реже в сухом виде - желез-

нодорожным или автомобильным транспортом, 

а также транспортерами. В накопителях проис-

ходит отстаивание, осветление, испарение и 

доочистка жидкой фазы отходов с целью ее по-

вторного использования в производстве, а так-

же накопление твердой фазы для ее захороне-

ния или возможного использования в промыш-

ленности (повторное извлечение металлов, из-

готовление строительных материалов и проч.).  

Накопители промышленных отходов пред-

ставляют собой емкости, образованные на по-

верхности земли ограждающими плотинами и 

дамбами. Высота ограждающих сооружений 

современных накопителей доходит до 100м, а 

объем до нескольких сотен миллионов м
3
. Сос-

тав содержимого накопителей довольно разно-

образен, а многие его компоненты токсичны.  

Значительная часть накопителей промыш-

ленных отходов была построена десятки лет 

назад, когда в полном объеме не учитывалось 

их негативное воздействие на окружающую 

среду, и поэтому не предусматривались специа-

льные природоохранные мероприятия. Кроме 

того большинство накопителей первоначально 

были запроектированы как сооружения 3-4 кла-

ссов капитальности; в дальнейшем в связи с 

наращиванием дамб они перешли в категорию 

сооружений 1-2 классов и высота их продолжа-

ет расти.  

В связи с этим особую актуальность прио-

бретает разработка мероприятий по защите 

окружающей среды как при проектировании 

новых накопителей, так и при эксплуатации 

ранее построенных [1].  

Общие положения 

Положения проекта накопителя должны 

находиться в соответствии с Законом Украины 

об охране окружающей природной среды, Вод-

ным кодексом Украины, Законом о животном 

мире и другими природоохранными законода-

тельными актами Украины. 

В разделе проекта «Охрана окружающей 

природной среды» в обязательном порядке сле-

дует рассматривать мероприятия по охране всех 

природных сред. При отсутствии какого-либо 

вида загрязнений в требуемом подразделе при-

водится мотивированное доказательство этого. 

Вокруг накопителя выделяется две охран-

ных зоны: зона эксплуатации накопителя и са-

нитарно-защитная зона. 

В зоне эксплуатации располагают техноло-

гические коммуникации, КИА, инспекторские 

автодороги, а также другие сооружения, обслу-

живающие накопитель, но не имеющие собст-

венной зоны охраны. Ее ширину по периметру 

накопителя следует назначать с учетом охвата 
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всех указанных объектов, но не менее 100м, 

считая от бровки низового откоса ограждаю-

щих сооружений накопителя. Ширина охранной 

зоны эксплуатации может быть переменной по 

периметру накопителя. Охранная зона эксплуа-

тации ограждается и снабжается надписями, 

запрещающими нахождение в ней посторонних 

лиц.  

Санитарно-защитная зона накопителя 

представляет собой совокупность подзон охра-

ны различных природных сред (вод, воздуха, 

почв). Размеры и местоположение каждой из 

подзон на стадии проектирования определяется 

расчетами с учетом проведения природоохран-

ных инженерных мероприятий. 

Перечень природоохранных мероприятий, 

осуществляемых в каждой из подзон, определя-

ется исходя из вида и интенсивности негатив-

ного воздействия накопителя [2].  

После ввода накопителя в эксплуатацию 

проект защитной зоны корректируется как по 

размерам, так и по номенклатуре проводимых 

защитных мероприятий. В случае отклонения 

уточненных размеров от первоначальных более 

чем на 100м площадка подлежит новому согла-

сованию. 

При наличии специфических условий, спо-

собствующих миграции загрязнений далеко за 

пределы расчетных защитных зон, в проекте 

следует предусматривать мероприятия, исклю-

чающие или значительно снижающие такую 

миграцию.  

Мероприятия по охране окружающей сре-

ды необходимо предусматривать на самом на-

копителе и в пределах его охранных зон [3]. 

По периметру накопителей всех видов в 

пределах их зоны эксплуатации необходимо 

устраивать систему для отпугивания животных. 

Вокруг накопителей с токсичным содержимым 

дополнительно следует устраивать систему для 

отпугивания птиц. Проекты указанных систем 

должны разрабатывать специализированные 

организации.  

В проекте необходимо провести оценку во-

здействия на окружающую среду (ОВОС) нако-

пителя с выявлением и детальной характерис-

тикой:  

- источника и объекта воздействия; 

- состояния окружающей среды на рассма-

триваемый период времени;  

- прогнозирования изменения геологичес-

кой среды и в целом природной среды; 

- способов снижения (предупреждения) 

отрицательного воздействия объекта на окру-

жающую среду;  

- остаточного воздействия объекта на по-

дземные воды и метод его контроля; 

- оценки вероятных аварийных ситуаций и 

их последствия.  

Прорыв дамб и меры по его предупреж-

дению и локализации 

Строгий гидравлический расчет парамет-

ров потока при прорыве дамб накопителей сле-

дует производить для сооружений всех классов 

капитальности, в тех случаях, когда предпола-

гаемая трасса потока проходит по хозяйствен-

ным объектам (сельхозугодиям, лесным масси-

вам, заповедникам, промплощадкам, жилмасси-

вам и т.п.). Строгого гидравлического расчета 

не требуется производить в тех случаях, когда 

прорыв происходит в искусственную емкость 

или природную котловину, объем которых поз-

воляет удержать всю массу разжиженных отло-

жений накопителя. При этом объем аккумули-

рующей емкости должен одновременно удер-

живать паводковые воды 95% обеспеченности.  

При расчете прорыва ограждающих соо-

ружений 1-2 классов капитальности в условиях 

сложного рельефа местности, затрудняющего 

однозначный выбор направления трассы пото-

ка, следует проводить физическое моделирова-

ние участка возможного растекания.  

Для всех накопителей результаты расчета 

волны прорыва и необходимый перечень защи-

тных мероприятий должны включаться в пас-

порт накопителя в разделе «Охрана окружаю-

щей среды». 

Специальные защитные сооружения необ-

ходимо устраивать в тех случаях, когда прорыв 

дамб влечет за собой:  

- разрушение или повреждение жилых, 

общественных или производственных зданий и 

сооружений или затопление их на высоту более 

0,5м; 

- затопление перечисленных объектов на 

глубину не менее 0,5м содержимым накопите-

лей, включающим токсичные компоненты в 

концентрации, хотя бы по одному из них пре-

вышающей ПДК; 

- затопление сельхозугодий, пастбищ, лес-

ных массивов, заповедников и пр. токсичным 

содержимым накопителей на любую глубину;  

- излив токсичного содержимого накопите-

лей в природный поток; 

- движение потока шириной более 10м по 

сельхозугодиям, пастбищам, лесным массивам, 

заповедникам и прочим природным объектам 

со скоростями, превышающими неразмываю-

щие для данных видов грунтов.  

В тех случаях, когда по расчету прорыв 

ограждающих сооружений ведет к вышепере-

численным катастрофическими последствиям, 

необходимо предусматривать мероприятия, по-

вышающие надежность сооружения в угрожае-
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мых створах. К подобным мероприятиям отно-

сятся: 

- мониторинг целостности тела ограждаю-

щих сооружений посредством установки спе-

циальной аварийной сигнализации с одновре-

менным созданием системы быстрого реагиро-

вания для прекращения начавшейся аварии; 

- конструктивные мероприятия по повы-

шению коэффициента запаса устойчивости 

(пригрузка, уполаживание откоса, понижение 

кривой депрессии и т.д.); 

- создание системы защитных сооружений 

– удерживающих дамб, отводных каналов, ак-

кумулирующих емкостей и пр. 

Конструкция защитных сооружений, вид и 

объем противоаварийных мероприятий выби-

раются на основании технико-экономического 

сравнения вариантов. 

При расчете на прочность строительных 

конструкций зданий и сооружений, попадаю-

щих в зону растекания потока, следует учиты-

вать динамическое воздействие волны прорыва. 

Для уже существующих зданий и сооружений 

следует производить их расчетную проверку на 

прочность. 

Прогноз загрязнения грунтовых вод и 

грунтов, подтопления территорий 

Прогноз загрязнения грунтовых вод и гру-

нтов и подтопления территорий следует произ-

водить на основании результатов комплексных 

инженерно-геологических изысканий и иссле-

дований.  

Используемые при этом карты: инженерно-

геологического районирования, гидрогеологи-

ческие, инженерно-геологические, гидроизо-

гипс и глубин залегания грунтовых вод, а также 

гидрогеохимические следует представлять в 

масштабе 1:500000 – 1:200000 на начальных 

стадиях проектирования и 1:100000 на стадии 

рабочих чертежей.  

При ожидаемом слабом влиянии накопите-

ля на сложившуюся экологическую обстановку, 

а также на стадии ТЭО прогнозные гидрогеоло-

гические задачи могут решаться аналитически-

ми методами или на профильных моделях хара-

ктерных сечений. 

В сложных условиях функционирования 

накопителя должно производиться моделирова-

ние плановой фильтрации с использованием 

ЭВМ, при необходимости – с дополнением ме-

тода фрагментов. При этом возможно проведе-

ние специальных исследований фильтрации 

загрязненных вод с учетом явлений сорбции, 

десорбции, конвективной диффузии, смешива-

ния вод различного состава, минерализации, 

температурного режима и т.п.  

В результате выполнения гидрогеологичес-

ких расчетов и моделирования выдаются для 

проектирования следующие материалы:  

- карты гидроизогипс водоносного горизо-

нта (гидроизопьез напорных вод) в прогнозиру-

емых условиях, данные о подъеме уровня по-

дземных вод при техническом воздействии с 

выделением участков предполагаемого подтоп-

ления территории в условиях отсутствия про-

тивофильтрационных мероприятий и в услови-

ях осуществления различных вариантов инже-

нерных мероприятий по защите территории от 

подтопления; 

- гидрогеохимическая карта зоны влияния 

проектируемого объекта; 

- гидрогеологические и гидрогеохимичес-

кие поперечники по характерным сечениям, с 

выходом их за пределы зоны влияния проекти-

руемого объекта; 

- таблица исходных гидрогеологических и 

гидрогеохимических параметров грунтового 

(гидрогеологического) массива;  

- записка, в которой приводятся характери-

стика и оценка исходной гидрогеологической 

информации, положенной в основу выполнен-

ных исследований, принятая методика гидроге-

ологических расчетов и моделирования, резуль-

таты исследований, гидрогеологические реко-

мендации для проектирования защитных (про-

тивофильтрационных, дренажных) мероприя-

тий, а также перечень недостаточно изученных 

вопросов, подлежащих дальнейшему изучению 

или уточнению на следующем этапе изысканий, 

в период строительства объекта и натурных на-

блюдений в период строительства и эксплуата-

ции объекта, рекомендации по организации на-

блюдений по системе инженерно-геологичес-

кого (гидрогеологического) мониторинга.  

Защита от подтопления, осуществляемая 

на основании прогноза изменения гидрогеоло-

гического режима территории, должна осущес-

твляться для отдельных промышленных и на-

родно-хозяйственных объектов, а также для на-

селенных пунктов. Защитные устройства реко-

мендуется проектировать в виде дренажных и 

противофильтрационных устройств, а также их 

сочетаний в зависимости от рельефа местности, 

литологических особенностей пород, от значе-

ния объектов, подлежащих защите.  

Пылеподавление на накопителях 

В проекте накопителя в обязательном по-

рядке следует предусмотреть мероприятия по 

защите атмосферного воздуха от пыли. Отказ от 

подобных мероприятий должен быть детально 

обоснован. 
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Откосы ограждающих сооружений накопи-

телей следует закреплять наиболее дешевыми 

видами креплений.  

Разрабатывать в проекте специальные ме-

роприятия по борьбе с пылением обезвоженных 

поверхностей накопителей необходимо в сле-

дующих случаях: 

- наличие в намытых отходах наряду с эро-

зионно-опасными (0,05-0,1мм) пылеватых и 

глинистых фракций (> 0,01мм); 

- применение схем намыва, при которых 

возможно полное обезвоживание (вплоть до 

высыхания) значительных участков поверхнос-

ти намытых отходов. 

Вид и объем мероприятий по пылевыделе-

нию определяется на основании технико-

экономического сравнения вариантов исходя из: 

- степени опасности последствий пыления 

для прилегающей территории (в т.ч. по различ-

ным направлениям); 

- имеющихся материальных ресурсов (вя-

жущие вещества, чистая вода, мелкодисперс-

ные фракции в исходной пульпе и др.); 

- способа намыва ограждающих сооруже-

ний накопителя.  

Вне зависимости от принятых мероприя-

тий по пылеподавлению в проекте производст-

ва работ должна предусматриваться раскладка 

распределительных пульпопроводов и порядок 

работы выпусков, обеспечивающих максималь-

ное увлажнение намываемых отложений в бес-

снежный период года. 

Основными специальными мероприятиями 

по пылеподавлению на накопителях являются: 

- покрытие пылящей поверхности закреп-

ляющими и вяжущими веществами;  

- намыв на пылящую поверхность мелко-

дисперсных глинистых фракций складируемых 

отходов; 

- орошение пылящей поверхности водой; 

- устройство по периметру (или его части) 

накопителя гидрозавесы.  

Состав и оптимальная доза закрепляющих 

и вяжущих композиций при отсутствии данных 

об объектах-аналогах должны определяться 

путем проведения опытных работ в лаборатор-

ных условиях, а способ их нанесения – опробо-

ваться в натурных условиях.  

При проектировании пылеподавления ука-

занным методом необходимо предусмотреть 

реагентное хозяйство и механизм для нанесе-

ния композиции.  

Намыв мелкодисперсных фракций отходов 

следует производить путем подачи пульпы из 

выпусков диаметром 100–200 мм, присоеди-

ненных к распределительному пульпопроводу 

диаметром (Д) на высоте 0,6 Д от лотка пуль-

попровода на предварительно обвалованный 

участок (карту) пылящей поверхности. Средне-

взвешенная крупность намытых отложений до-

лжна быть не более 0,02-0,03мм, а их толщина 

– 3-5см. При этом дамбочки обвалования долж-

ны быть выполнены из непылящего материала 

или покрыты им поверху. 

Орошение пылящих поверхностей целесо-

образно применять при незначительных по 

площади и прилегающих к ограждающим соо-

ружениям очагам пыления.  

Применение гидрозавесы возможно при 

любых параметрах источника пыления. Пара-

метры гидрозавесы следует назначать исходя из 

результатов проведения специальных опытных 

и опытно-конструкторских работ. 

В случае фактического проявления пыле-

ния на накопителе, проект которого обоснован-

но не предусматривал мероприятий по борьбе с 

пылью, на стадии эксплуатации накопителя 

следует откорректировать рабочие чертежи и 

разработать комплекс мероприятий по пылепо-

давлению с обязательным включением их в 

комплект проектной документации по накопи-

телю. 

Консервация и рекультивация накопи-

теля 

В проекте консервации накопителя следует 

включать следующие основные мероприятия:  

- укрепления низовых откосов ограждаю-

щих дамб, обеспечивающее их устойчивость в 

период после консервации; 

- предупреждение пыления пляжа намыва 

и низовых откосов ограждающих дамб; 

- прогноз изменения депрессионной кри-

вой фильтрационного потока в ограждающих 

дамбах с целью составления плана мероприя-

тий, гарантирующих статистическую, фильтра-

ционную и динамическую устойчивость отко-

сов в период консервации накопителя; 

- расчистка существующих или устройство 

новых водосборных канав для сбора и отвода 

атмосферных осадков, поступающих на повер-

хность накопителя и примыкающую к нему те-

рриторию; 

- отвод жидкости, скопившейся за время 

эксплуатации накопителя, в специально устро-

енное хранилище или на переработку; 

- осушение продуктивной зоны с использо-

ванием крупнозернистых естественных грунтов 

или отходов обогащения, а также с помощью 

специально устроенного дренажа; 

- создание условий для максимального обе-

звоживания толщи накопившихся осадков, осо-

бенно в сейсмических районах, с целью преду-

преждения аварийных оползней;  
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- устройство водонепроницаемого экрана 

на специально подготовленной поверхности, с 

целью предотвращения накопления и фильтра-

ции атмосферных осадков в толщу отходов;  

- отсыпка слоя грунта с посевом трав, по-

садкой кустарников и деревьев для создания 

растительного покрова на поверхности накопи-

теля; 

- переоборудование дренажа на самотеч-

ный сброс в период консервации накопителя; 

- демонтаж оборудования системы оборот-

ного водоснабжения с тампонированием водос-

бросных колодцев;  

- создание условий для осуществления по-

стоянного контроля законсервированного нако-

пителя с помощью системы сохранившейся или 

вновь устроенной контрольно-измерительной 

аппаратуры. 

Размещение контрольно-измерительной 

аппаратуры (КИА) 

Вне зависимости от класса ограждающих 

сооружений накопителя на них должна устана-

вливаться КИА для определения: 

- осадки тела плотины, основания и бере-

говых примыканий; 

- горизонтальных смещений гребня, берм, 

противофильтрационных элементов; 

- положения депрессионной кривой в теле 

и берегах; 

- при наличии глинистых элементов – по-

ровое давление;  

- аварийную сигнализацию.  

Количество контрольно-измерительной ап-

паратуры и ее размещение зависят от класса 

ответственности сооружения, его конструкций 

и размеров, наличия тех или иных дренажных и 

противофильтрационных устройств, инженер-

но-геологических и гидрогеологических усло-

вий основания, методов возведения и особен-

ностей эксплуатации. КИА устанавливается на 

поперечниках (наблюдательных створах), рас-

полагаемых на сооружении, в береговых при-

мыканиях и на территории, прилегающей к со-

оружению. Для сооружений на слабых основа-

ниях, а также имеющих высоту более 50м и на-

иболее ответственных наблюдательные створы 

располагают через 50-100м. Створы обязатель-

но размещать на участках с максимальной вы-

сотой сооружения и в тех местах, где возможны 

наибольшие деформации и усиленная фильтра-

ция. В каждом створе, по возможности, концен-

трируются все виды приборов, намеченных для 

установки. Для удобства производства работ и 

проведения наблюдений марки и пьезометры, а 

также специальные КИА размещают на гребне, 

бермах низового откоса в основании огражда-

ющих сооружений.  

В проекте надлежит предусматривать дуб-

лирование наблюдательных створов на случай 

их повреждения строительными механизмами 

как в период строительства ограждающих соо-

ружений, так и в период их последующего на-

ращивания.  

Для контроля за эксплуатацией сооруже-

ний следует применять надежную в эксплуата-

ции КИА, которая отвечала бы требованиям 

длительной и безотказной работы в условиях 

возможного воздействия агрессивных промсто-

ков. 

Для своевременного выявления подтопле-

ния и загрязнения на изучаемой территории в 

проекте следует предусмотреть организацию 

сети наблюдательных скважин. На прилегаю-

щих к накопителю территории необходимо вес-

ти наблюдение за качеством подземных и пове-

рхностных вод и за изменениями их уровней. В 

случае близкого расположения населенных пу-

нктов, водозаборов, находящихся ниже по по-

току от накопителя, необходимо предусмотреть 

створ наблюдательных скважин с расстоянием 

между скважинами 100-200м. Створы скважин 

следует располагать перпендикулярно к оси 

ограждающих сооружений. Расстояние между 

скважинами 150-200м. В районах со сложными 

инженерно-геологическими условиями (карст, 

просадочные грунты, разломы) наблюдатель-

ную сеть необходимо предусматривать более 

густой и охватывающей большую территорию.  

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания сле-

дует проводить при проектировании новых, ра-

сширения; реконструкции и консервации дейст-

вующих накопителей, а также при их эксплуа-

тации в случае опасных отклонений параметров 

сооружения от расчетных. В последнем случае 

основанием для постановки дополнительных 

изысканий могут являться результаты натурных 

исследований, выводы комиссии по обследова-

нию, результаты проведенных НИР и т.д.  

Инженерно-геологические изыскания сле-

дует производить в соответствии с требования-

ми ДБН А. 2.1-1-2008, а также заданием на 

проектирование, учитывающим конкретную 

специфику объекта.  

Изыскания под накопители должны обес-

печивать, наряду с другими, получение матери-

алов для обоснования проектирования объекта 

с учетом рационального использования и охра-

ны окружающей природной среды. 

В случае использования в конструкции на-

копителя искусственных грунтов, в том числе и 

отходов различных производств, изысканиями 

должны быть охвачены эти грунты, находящие-

ся в отвалах или непосредственно образующие-
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ся на производстве. При этом в комплекс изыс-

кательских работ должен входить сбор и анализ 

материалов, собранных для данного вида отхо-

дов на объектах-аналогах. Кроме того, изыска-

ния по специальным программам должны соп-

ровождать проведение опытных работ в натур-

ных условиях. 

При изысканиях особое внимание должно 

быть обращено на качество грунтов основания 

накопителя и на наличие в нем: 

- грунтов, содержащих соли, растворимые 

в воде и в складируемой сточной жидкости; 

- илистых грунтов как природного, так и 

искусственного происхождения; 

- грунтов, в которых при возведении огра-

ждающих дамб, может развиться поровое дав-

ление; 

- полускальных пород, которые при насы-

щении водой или складируемой сточной жид-

костью могут оказываться ослабленными; 

- скальных пород с тектоническими нару-

шениями (сбросами, сдвигами); 

- разнородных грунтов, обладающих раз-

личной сжимаемостью, на контакте которых 

будет иметь место неравномерная осадка огра-

ждающих сооружений.  

Виды лабораторных определений свойств 

грунтов основания накопителя и тела его огра-

ждающих сооружений перечислены в ДБН 

А.2.1-1-2008, причем для искусственных грун-

тов и в случае складирования в накопителе сто-

чных вод, отличающихся по составу от природ-

ных, все виды определений, возможных для 

данного типа грунта, выполняются в обязатель-

ном порядке. В зависимости от специфических 

условий объекта в техническом задании могут 

оговариваться дополнительные виды определе-

ний.  

Научно-исследовательские работы 

К проведению специальных научно-

исследовательских работ при проектировании 

следует прибегать в случаях, когда какие-либо 

параметры проектируемого объекта не поддаю-

тся предпроектному определению, не содержа-

тся в данных об объектах-аналогах и не регла-

ментируются нормативной литературой. 

На основании результатов НИР, как прави-

ло, следует проектировать: 

- системы гидротранспорта сгущенной 

пульпы на дальние расстояния; 

- системы сгущения пульп, по химическо-

му и гранулометрическому составу не имею-

щих аналогов; 

- мероприятия по укреплению тела ограж-

дающих сооружений, предотвращению фильт-

рации через ложе и борта в случаях, когда воз-

можно изменение исходных характеристик гру-

нтов основания и тела ограждающих сооруже-

ний в процессе эксплуатации накопителя; 

- способы улучшения основания сооруже-

ния; 

- способ намыва при характеристиках ис-

ходной пульпы, существенно отличающихся от 

аналогов или в случае необходимости достиже-

ния специальных эффектов при намыве (разде-

льная укладка и пр.); 

- системы пылеподавления, кроме иденти-

чных осуществленным аналогам; 

- способ ускорения консолидации мелкоди-

сперсных отложений;  

- комплекс защитных мероприятий, при 

сложных условиях прохождения волны проры-

ва и др. 

Кроме того, к постановке специальных на-

учно-исследовательских работ следует прибе-

гать при фильтрационных расчетах для слож-

ных гидрогеологических условий, составлении 

прогноза влияния накопителя на окружающую 

природную среду и в других случаях.  
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В статье проанализированы теоретические основы концепции экологического риска, выявлены основные 

тенденции в данной области, а также разработан алгоритм оценки экологического риска при использовании 

подземных источников водоснабжения с целью повышения экологической безопасности региона. 
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Постановка проблемы. Современная 

оценка экологического риска при воздействии 

различных фактов окружающей среды является 

важным инструментом обеспечения экологиче-

ской безопасности. Она представляет собой 

теоретическую основу принципиально новой 

мировой природоохранной политики, которая 

пришла на смену концепции экологической 

безопасности [12]. В международной практике 

концепция экологического риска активно при-

меняется для целей мониторинга, экологиче-

ской экспертизы, аудита и т.д. Оценка экологи-

ческого риска позволяет определить оптималь-

ную экологическую стратегию по предотвра-

щению и снижению негативного воздействия на 

окружающую природную среду и здоровье 

населения, а также разработать приоритетные 

мероприятия по обеспечению экологической 

безопасности. Несмотря на активное развитие 

концепции экологического риска за рубежом, в 

Украине до настоящего времени не существует 

законодательно утвержденной методики оценки 

экологического риска. Однако, для отдельных 

регионов, в том числе и для Керченского полу-

острова, который характеризуется весьма слож-

ными тектоническими, гидроэкологическими и 

экологическими условиями, вопрос оценки эко-

логического риска в различных сферах челове-

ческой деятельности является весьма актуаль-

ным.  

Анализ последних исследований и пуб-

ликаций. Экологические исследования в Укра-

ине проводятся в рамках концепции экологиче-

ской безопасности, которая базируется на нор-

мировании содержания полютантов при усло-

вии их прямого воздействия на живые организ-

мы. Исследования в основном ограничиваются 

идентификацией угрозы, которая возникает под 

влиянием вредных факторов окружающей сре-

ды, в то время как для современного человека 

важным остается снижение экологического 

риска. Следует также отметить, что во многих 

работах [1-3,6,12,14-17] в рамках концепции 

экологического риска, используют понятие 

«управление экологическим риском», что явля-

ется не совсем правильным, поскольку риском 

нельзя управлять, его можно только снижать.  

Сохранение здоровья населения является 

одним из основных критериев при решении 

экологических проблем. В качестве приоритет-

ного объекта при оценке экологического риска 

традиционно рассматривается население опре-

деленной территории. При этом оценка эколо-

гического риска рассматривается в качестве 

интегрального критерия качества окружающей 

среды по отношению к населению. Установле-

ние причинно-следственных связей между со-

стоянием окружающей природной среды и здо-

ровьем населения является одной из ведущих 

социальных задач. Опыт ее разрешения в раз-

витых странах мира доказывает актуальность 

проблемы и острую необходимость включения 

концепции экологического риска в систему гос-

ударственного управления природоохранной 

деятельностью [14,16].  

Понятие риска обусловлено вероятност-

ным представлением о воздействии факторов 

среды на состояние объекта. Анализ материа-

лов [1-3,6,12,14-17] показывает, что на сего-

дняшний день понятие «экологический риск» 

не имеет однозначного определения. Примени-

тельно к данной работе под «экологическим 

риском» понимается вероятность возникнове-

ния неблагоприятных эффектов для здоровья 

человека вследствие эксплуатации подземных 

источников водоснабжения. Экологический 
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риск нельзя непосредственно измерить, а мож-

но лишь с некоторой степенью надежности 

оценить, используя количественные характери-

стики факторов риска и данные об их воздей-

ствии. Это предусматривает необходимость вы-

деления основных элементов оценки экологи-

ческого риска: 

1. Выявление потенциальной опасности. 

2. Субъективная оценка определенных 

факторов среды, выраженная количественно. 

3. Определение масштабов воздействия 

экологического риска, его частоты и длительно-

сти.  

4. Определение степени отклонения состо-

яния объекта от нормы, либо степени прибли-

жения объекта к уровню разрушения его струк-

туры 2. 

Указанные элементы оценки экологическо-

го риска одновременно являются первым эта-

пом процедуры его регулирования. 

Постановка задачи. Целью исследования 

является разработка алгоритма оценки экологи-

ческого риска при использовании подземных 

источников водоснабжения Керченского полу-

острова, а также выработка на основе этого ал-

горитма практических предложений по обеспе-

чению экологической безопасности региона.  

Для достижения цели были поставлены и 

решались следующие задачи:  

1. Изучение гидрогеологических и эколо-

гических особенностей района исследования.  

2. Определение факторов экологического 

риска и их характеристика.  

3. Разработка практических предложений 

по обеспечению экологической безопасности 

исследуемой территории. 

Район проведения исследований включал 

северо-восточную часть Керченского полуост-

рова (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Район проведения исследований. 

 

Для оценки гидрогеологического состоя-

ния подземных вод использованы материалы 

инженерно-геологических и гидрогеологиче-

ских изысканий КП «Южэкогеоцентр», а также 

материалы других видов исследований, в ходе 

которых проводились буровые разведочные ра-

боты либо режимные наблюдения с отбором 

проб воды. 

Изложение основного материала иссле-

дования. Процедура оценки экологического 

риска при использовании подземных источни-

ков водоснабжения разработана с учетом анало-

гичных исследований в данной области [12,14] 

и включает в себя следующую последователь-

ность шагов: 

1. Сбор информации: 

- выявление и картографирование источни-

ков водоснабжения; 

- определение их ведомственной принад-

лежности; 

- изучение физико-химических и экотокси-

кологических характеристик изучаемых показа-

телей; 

- анализ экологического законодательства в 

области водопользования.  

2. Определение экологических особенно-

стей объектов: 

- полевое обследование инженерно-

технического состояния каптажей подземных 

источников водоснабжения; 
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- полевое исследование состояния зон са-

нитарной охраны;  

- лабораторный анализ качества воды под-

земных источников; 

- исследование аномалий в социальной 

сфере. 

3. Характеристика риска: 

- сопоставление величин зон санитарной 

охраны источников с требованиями законода-

тельства; 

- санитарно-гигиеническая оценка качества 

воды источников водоснабжения; 

- определение уровня опасности для насе-

ления. 

4. Направления для снижения риска: 

- осуществление постоянного контроля; 

- проведение работ по благоустройству во-

дозаборных сооружений с установлением гра-

ниц зон санитарной охраны и последующим 

проведением водоохранных мероприятий; 

- усовершенствование методов доочистки и 

очистки воды. 

При появлении новой информации, выяв-

лении нарушений законодательства и отклоне-

ний от нормы значений показателей, определя-

ющих качество воды, а также росте заболевае-

мости среди населения процесс экологической 

оценки риска следует начинать с первого шага с 

учетом выявленных нарушений. 

Немаловажную роль в процедуре оценки 

экологического риска играют достоверность и 

полнота первичной информации, в том числе 

упорядоченная информация о природных усло-

виях и фоновых показателей исследуемого рай-

она. Данные о химическом составе подземных 

вод, техническом состоянии каптажей источни-

ков, скважин и колодцев, состоянии зон сани-

тарной охраны и проводимых водоохранных 

мероприятиях, а также востребованности среди 

населения составляют основу алгоритма расче-

та экологического риска при использовании 

подземных источников водоснабжения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Алгоритм расчета экологического риска при использовании  

подземных источников водоснабжения 

 

Предлагаемый алгоритм позволяет пра-

вильно оценить сложившуюся ситуацию, пред-

видеть возможные варианты ее развития и по-

следствий, а также оценить экологический 

риск. 

Рассмотрим процедуру оценки экологиче-

ского риска по разработанному алгоритму на 

примере Керченского полуострова.  

Керченский полуостров имеет своеобраз-

ные гидрогеологические условия, которые обу-

словлены геологическим строением террито-
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рии, тектоникой, климатом и орографией. В 

орографическом отношении район находится в 

пределах складчатого пояса неогеновых отло-

жений. Простирание гребней и долин, возвы-

шенных участков и равнинных понижений со-

гласуется со складчатыми структурами, господ-

ствующими в пределах района [4,13]. В страти-

графическом разрезе преобладают водонепро-

ницаемые засоленные глинистые отложения 

майкопа, миоцена и плиоцена, собранные в си-

стему небольших антиклинальных и синкли-

нальных складок, осложненных разрывной тек-

тоникой и грязевым вулканизмом. Среди мощ-

ной водоупорной глинистой толщи выделяются 

несколько разобщенных водоносных комплек-

сов, имеющих ограниченное распространение и 

малые площади областей питания, что не при-

водит, при незначительном количестве выпада-

ющих атмосферных осадков и сравнительно 

сильном расчленении рельефа, к формирова-

нию значительных запасов пресных вод. Прес-

ные воды формируются на ограниченных пло-

щадях, непосредственно прилегающих к выхо-

дам водовмещающих пород на поверхность.  

Северо-восточная часть Керченского полу-

острова с точки зрения гидрогеологического 

районирования относится к Керченско-

Таманской системе малых артезианских бас-

сейнов. В исследуемом районе водоносными в 

той или иной степени являются четвертичные, 

куяльницкие, киммерийские, понтические, мео-

тические, сарматские, среднемиоценовые и 

майкопские отложения. Однако наибольшее 

практическое значение имеют воды меотиса за 

счет достаточной защищенности водоносного 

горизонта от загрязнений, высокого дебита 

скважин и относительно низкой минерализации 

вод. Они занимают исключительно важное ме-

сто в хозяйственной жизни района и широко 

используются для водоснабжения 5.  

Подземные воды в меотических отложени-

ях распространены в Керченской, Камыш-

Бурунской, Эльтиген-Артельской, Кезенской, 

Глазовской, Заветнинской и Осовиновской син-

клиналях. Водовмещающие породы в основном 

представлены раковинными и мшанковыми из-

вестняками. Верхним водоупором горизонта 

выступает толща понт-меотических глин, либо 

киммерийские глины и рудные слои. Нижним 

водоупором служит толща нижне-меотических 

глин мощностью 40-50 м. Площади распро-

странения водоносного горизонта изменяются 

от 4,7 км
2 

до 62 км
2
, глубины залегания гори-

зонта варьируют в пределах от 2 м до 150 м, 

мощность в среднем составляет 50 м. Дебет 

изменяется от 0,002 до 8,14 л/сек. По химиче-

скому составу преобладают воды хлоридно-

сульфидно-магниево-натриевого состава.  

Основным источником централизованного 

питьевого водоснабжения района является Се-

веро-Крымский канал. Однако днепровская во-

да, поступающая к потребителям, не соответ-

ствует по ряду показателей требованиям стан-

дартов, предъявляемым к данной категории во-

допользования, и подается по технически из-

ношенным системам [10].  

При высокой плотности населения во мно-

гих населенных пунктах полуострова полно-

стью отсутствует централизованное водоснаб-

жение, и в качестве основного источника пить-

евой воды используются альтернативные ис-

точники: артезианские скважины, колодцы и 

родники (рис. 3).  

Однако, несмотря на активное использова-

ние подземных источников для питьевых нужд, 

их экологическое состояние можно охарактери-

зовать как неудовлетворительное в силу следу-

ющих причин: 

- водозаборные сооружения находятся в 

полуразрушенном состоянии; 

- границы зон санитарной охраны не уста-

новлены и водоохранные мероприятия не про-

водятся; 

- контроль качества воды осуществляется 

эпизодически в неполном объеме или же не 

производится вообще в силу отсутствия финан-

сирования. 

Основными проблемами водного хозяйства 

Керченского полуострова являются следующие: 

высокая зависимость от внешнего источника 

водопользования, ухудшение качества подзем-

ных и поверхностных вод, изношенность и 

несоответствие мощностей систем водоснабже-

ния и водоотведения, а также отсутствие либо 

неудовлетворительное выполнение водозащит-

ных программ и мероприятий. 

Поскольку значение подземных источников 

водоснабжения для данного региона является 

весьма существенным, то все вышеуказанные 

проблемы значительно увеличивают экологиче-

ский риск, что в свою очередь создает угрозу 

экологической безопасности региона в целом. 

Ранее выполнены и проанализированы все по-

шаговые ступени процедуры оценки экологиче-

ского риска 7-10 и сделан вывод о высокой 

степени отклонения состояния объекта от нор-

мы, а по отдельным шагам установлена степень 

приближения объекта к уровню разрушения его 

структуры 2. 

В таком случае возможны два подхода к 

снижению экологического риска: 

- уменьшение влияния источника опасно-

сти (уменьшение объемов использования воды  
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Рис. 3. Карта-схема размещения источников водоснабжения и  

плотности населения района исследований 

 

подземных источников в населенных пунктах); 

- оптимизация социально-экономических, 

санитарно-гигиенических, инженерно-

технических и других условий, и, следователь-

но, снижение экологического риска. 

С учетом того, что подземные воды во 

многих населенных пунктах Керченского полу-

острова остаются единственными источниками 

питьевой воды, то целесообразно создание кон-

цепции управления экологическим риском по 

второму подходу. В этой концепции предусмат-

ривается: 

- зонирование территории по степени 

опасности: выделение зон с катастрофической, 

критической, удовлетворительной, напряжен-

ной и благоприятной экологической ситуацией. 

При этом необходимо учитывать состояние де-

централизованных источников водоснабжения, 

наличие иных источников водоснабжения, про-

блемы, связанные с подачей воды из централи-

зованных систем водоснабжения, плотность 

населения и другие факторы; 

- регулярный мониторинг экологического 

состояния подземных источников водоснабже-

ния. На основе данных экологического монито-

ринга можно получить обобщенные оценки со-

стояния источников водоснабжения, которые 

помогут выявить критические ситуации в от-

дельных районах; 

- информирование населения о показателях 

экологического риска, предупреждение о по-

вышении риска сверх приемлемого и выработка 

жизненной стратегии поведения; 

- оперативное противодействие опасному 

фактору вплоть до прекращения использования 

воды для питьевых нужд. 

Выводы. Одним из универсальных спосо-

бов экологически безопасного увеличения доли 
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подземных вод в водоснабжении населения яв-

ляется оценка экологического риска, которая 

базируется на изучении природных условий 

рассматриваемого региона с пошаговым иссле-

дованием всех факторов риска, и выполнение 

мероприятий по снижению его. Выполнение 

разработанного алгоритма позволит оценить, 

снизить и контролировать экологический риск, 

что в свою очередь повысит уровень экологиче-

ской безопасности природной и социальной 

сфер региона. В целом, существенное увеличе-

ние доли подземных вод в водоснабжении 

населения является стратегической задачей, 

которую следует решать на государственном 

уровне. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ И КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД  
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В статье особое внимание уделено антропогенным воздействиям на отдельные водоносные горизонты, а так же эк-

сплутационным запасам, качеству и режиму подземных вод в условиях резко меняющегося состояния геологической среды, 

вызванного широкомасштабным освоением железорудных месторождений КМА и интенсивным отбором воды для хозяйс-

твенных нужд. В статье рассматривается возможность рационального использования водных ресурсов с применением 

методов искусственного пополнения запасов воды основных водоносных горизонтов, проведением мониторинга подземных 

вод и комплекса водорегулирующих мероприятий. 

Ключевые слова: подземные воды, водоносные горизонты, режим подземных вод, эксплуатационные запасы, техногенное воз-

действие, химический состав, качество подземных вод. 

О.М.Пєтін, І.О. Погорєльцев, І.М. Уколов, М.В. Кононова. ЗМІНА ЗАПАСІВ І ЯКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМО-

ВАХ ІНТЕНСИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОНОСНИХ ГОРИЗОНТІВ НА ТЕРИТОРІЇ БЄЛГОРОДСЬКОЇ ОБЛАСТІ. У 

статті особливу увагу приділено антропогенним впливам на окремі водоносні горизонти, а також експлуатаційним запа-

сам, якості й режиму підземних вод в умовах різко мінливого стану геологічного середовища, що викликаний широкомасш-

табним освоєнням залізорудних родовищ КМА та інтенсивним відбором води для господарських потреб. У статті розгля-

нуто можливість раціонального використання водних ресурсів із застосуванням методів штучного поповнення запасів води 

основних водоносних горизонтів, проведенням моніторингу підземних вод та комплексу водорегулюючих заходів. 

Ключові слова: підземні води, водоносні горизонти, режим підземних вод, експлуатаційні запаси, техногенний вплив, 

хімічний склад, якість підземних вод. 

 

Введение. Белгородская область расположена 

в пределах юго-западного склона Воронежской 

антеклизы, вблизи сочленения ее с Днепровско-

Донецкой впадиной. Неоднократные изменения 

режима осадконакопления привели к отложению в 

разрезе пород различного литологического соста-

ва, что обусловило в гидрогеологической страти-

фикации чередование водоносных, слабоводонос-

ных и водоупорных горизонтов и комплексов. 

В гидрогеологическом отношении территория 

Белгородской области расположена в северо-

восточной части Днепровско-Донецкого артезиан-

ского бассейна и представляет сложную систему 

различной степени взаимосвязанных, гидрогеоло-

гических подразделений, с выраженной гидроди-

намической и гидрохимической зональностью. 

Подземные воды, приуроченные к отложениям 

четвертичного и палеоген-неогенового возрастов, 

преимущественно безнапорные и носят грунтовый 

характер. Воды верхнемеловых отложений, как 

безнапорные (склоны водоразделов и водоразде-

лы), так и напорные (речные долины). Высота на-

пора в них может достигать 20 м. Напорные воды 

содержатся также в породах нижнемелового, юрс-

кого, каменноугольного, девонского и архей-

протерозойского возрастов [1, 3]. 

Рассматриваемая территория является облас-

тью питания для всех гидрогеологических подраз-

делений до верхнего мела включительно. А для 

нижележащих гидрогеологических подразделений 

– областью транзита [7]. Область транзита харак-

теризуется устойчивым погружением кровли фун-

дамента в юго-западном направлении, в сторону 

центральной части Днепровского артезианского 

бассейна и увеличением мощности осадочного 

чела, достигающего на границе Украины и России 

1200 м. 

В пределах Белгородской области гидрогео-

логические подразделения находятся в зоне актив-

ного водообмена, с отчетливо выраженными двумя 

подзонами – весьма активного и значительного 

водообмена. К первой подзоне относятся гидроге-

ологические подразделения, приуроченные к от-

ложениям четвертичного, палеоген-неогенового, 

мелового и верхнеюрского возрастов, а в северо-

восточной части области все нижележащие гидро-

геологические подразделения, включая архей-

протерозойскую трещиноватую зону. Для этой по-

дзоны характерны относительно отчетливо выра-

женные весенние и, слабее, осенние подъемы уро-

вней воды. В зимние периоды и отчасти в летнее 

время наблюдаются спады уровня воды. Для неё 

характерными являются: значительная инфильтра-

ция атмосферных осадков и тесная гидравлическая 

связь подземных и поверхностных вод. По хими-

ческому составу воды этой подзоны преимущест-

венно пресные, сульфатно-гидрокар-бонатные на-

триево-кальциевые и магниево-каль-циевые с ми-

нерализацией 0,2-1,0 г/дм
3
, общая жесткость редко 

превышает 5-8- мг-экв/дм
3
. Следует также отме-

тить, что из-за отсутствия выдержанных верхних 

водоупоров воды этой подзоны подвержены пове-

рхностному загрязнению. Мощность подзоны ве-

сьма активного водообмена изменяется от 120 м на 
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северо-востоке области (долина реки Оскол) до 

280 м в юго-западной части рассматриваемой тер-

ритории. 

Подзона значительного водообмена включает 

в себя все гидрогеологические подразделения за-

легающие ниже келловей-кеммериджского водоу-

пора. Режим подземных вод в этой подзоне срав-

нительно устойчив, сезонные колебания уровней, 

температуры и химического состава вод выражены 

слабо. По химическому составу воды преимущес-

твенно пресные с минерализацией 0,3-1,0 г/дм
3
, 

сульфатно-гидрокарбонатные и хлоридно-

гидрокарбонатные магниево-кальциевые и натрие-

во-кальциевые. Мощность подзоны водообмена 

достигает 250 метров. Увеличение концентрации 

хлора с глубиной является наиболее характерной 

особенностью вертикальной гидрохимической 

зональности рассматриваемой подзоны. 

Общая часть. Подземные воды в пределах 

Белгородской области находятся как в есте-

ственном, так и в нарушенном режиме. Режим 

подземных вод в естественных условиях фор-

мируется под влиянием геолого-гидрологичес-

ких и климатолого-метеорологических факто-

ров; первые – постоянные во времени и опре-

деляют характер питания и разгрузки гидрогео-

логических подразделений, вторые – изменя-

ются во времени и определяют величину атмо-

сферного питания.  

Нарушенный режим подземных вод в зна-

чительной степени определяется разнообразной 

деятельностью человека, воздействующей на 

геологическую среду и гидрогеологические 

подразделения подземной гидросферы. 

В пределах Белгородской области в ре-

зультате многолетней эксплуатации водозабо-

ров в городах Белгороде, Шебекино, Губкине и 

Старого Оскола, а также понизительных систем 

на Яковлевском железорудном месторождении 

и на Лебединском и Стойленском карьерах, 

происходит региональное нарушение природ-

ного режима подземных вод (рис. 1). 

В настоящее время зона нарушенного ре-

жима подземных вод получила широкое разви-

тие на территории Белгородской области и за-

тронула все водоносные горизонты стратигра-

фического разреза. Наиболее значительные из-

менения режима подземных вод наблюдается в 

Старооскольско-Губкинском горнопромыш-

ленном районе. Здесь техногенное нарушение 

режима грунтовых вод обусловлено работой 

дренажных систем карьеров Лебединского и 

Стойленского ГОКов, эксплуатацией их хво-

стохранилищ, муниципальных водозаборов го-

родов Губкин и Старого Оскола, производи-

тельность которых срставляет более 400 тыс. 

м
3
/сут.  

Общая площадь нарушенного режима 

грунтовых вод в пределах рассматриваемого 

региона составляет 1300 км
2
, в пределах кото-

рой выделяются региональные зоны понижен-

ного уровня грунтовых вод площадью 530 км
2
 и 

зона повышенного уровня подземных вод пло-

щадью 770 км
2
 [7]. Зона пониженного уровня 

грунтовых вод, вытяну в широтном направле-

нии на 45 км, распространена в долинах рек 

Осколец и Убля, в местах концентрации муни-

ципальных водозабров городов Губкина и Ста-

рого Оскола, дренажных систем Лебединского 

и Стойленского ГОКов. В пределах сформиро-

вавшейся депрессионной воронки понижение 

уровней подземных вод достигает 10 м и более. 

Радиус депессионной воронки по меловому во-

доносному горизонту распространился в север-

ном направлении от карьера ЛГОка на 7,5 км, а 

в южном – на 10 км. Нижнепротерозойский во-

доносный горизонт был захвачен депрессион-

ной воронкой в радиусе до 20 км в северном 

направлении от карьера и до 10 км – в южном 

[6]. Зона повышенного уровня подземных вод 

приурочена к области влияния Староосколь-

ского водохранилища на севере и хвостохрани-

лищ ЛГОКа и СГОКа на юге рассматриваемого 

района. Сработка ресурсов подземных вод в 

Губкинском районе компенсируется за счёт 

транзитного потока с территории Курской об-

ласти и хвостохранилищ ЛГОКа и СГОКа и в 

меньшей степени Оскольского водохранилища. 

Сложившаяся сложная гидродинамическая 

обстановка в Староосколько-Губкинском гор-

нопромышленном районе привела соответст-

венно к масштабным изменениям качественно-

го состава подземных вод [4,5,6]. Подземные 

воды горнопромышленного района до наруше-

ния их режима польностью соответствовали 

требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПи Н 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» В настоящее 

время общая минерализация подземных вод 

увеличилась в 3 раза, содержание сульфатов – в 

5-6 раз. В отдельных пробах в питьевой воде 

скважин городов Старого Оскола и Губкина 

установлено присутствие до 6 ПДК железа, до 

1,5 ПДК марганца, до 3 ПДК солей ТМ, а также 

азота аммонийного, нитратов, нитритов, техно-

генной органики и нефтепродуктов [6]. В райо-

не хвостохранилища ЛГОКа природные гидро-

карбонатно-кальциевые воды альб-сеноман-

ского водоносного горизонта на севере и юге 

полосой до 1-1,5 км, а на западе до 4 км заме-

щены инфильтрационными сульфатно-натри-

евыми водами. Эти воды техногенного проис-

хождения характеризуются повышенным со 

держанием минерализации, железа, нитратов, 

нефтепродуктов. По некоторым химическим  
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№ Тип зоны Объекты формирования зон Степени нарушения 

1 Осушения Дренажные системы Лебединского, Стойленского ГОКов Понижение уровня до 20-25 м 

2 Осушения Водозаборы г. Белгорода Понижение уровня до 15-20 м 

1 Подтопления Хвостохранилища Лебединского, Стойленского ГОКов Повышение уровня до 7,3 м 

2 Подтопления Старооскольское водохранилище Повышение уровня до 2,8 м 
 

Зоны осушения водоносных пород 

Зоны подтопления территории 

Участки нарушения природного состояния качества подземных вод 

 Комплексное загрязнение подземных вод более 2 ПДК (органика, бромиды, минерализация, нефтепродукты 

 Повышенное содержание нитратов (1-2 ПДК) 

 Повышенная минерализация (1-2 ПДК) 

 Повышенное содержание сероводорода (более 2 ПДК) 

 Повышенное содержание железа (1-3 ПДК) 

 

Рис. 1. Зоны значительного нарушения уровней подземных вод на территории Белгородской области. 

 

показателям их нормативы превышены в не-

сколько раз. 

Главными источниками хозяйственно-

питьевого водоснабжения на территории Бел-

городской области являются в различной сте-

пени гидравлически взаимосвязанные подзем-

ные воды турон маастрихтского и альб-

сеноманоского водоносных горизонтов. Другие 

водоносные горизонты используются для 

централизованного водоснабжения лишь на 

небольших территориях. В последнее время 

достаточно интенсивно для целей розлива экс-

плуатируется бат-келловейский водоносный 

горизонт, особенно в г. Белгороде и его окрест-

ностях.[3]. 

Из турон-маастрихтского водоносного го-

ризонта в окрестностях г. Белгорода забирается 

более 160 тыс. м
3
/сут. воды. Такой интенсив-

ный водоотбор привел к снижению уровня по-

дземных вод до 20 м и формированию депрес-

сионной воронки площадью около 300 км
2
. На-

блюдается общая тенденция уровней подзем-

ных вод к снижению как в турон-

маастрихтском, так и в нижележащих альб-

сеноманском и бат-келловейском водоносных 

горизонтах. В промышленных зонах города Бе-

лгорода отдельные водозаборы и водозаборные 

скважины из-за несоответствия качества их вод 

нормативным требованиям переведены из кате-

гории питьевых в категорию технических. Наи-
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более масштабное и многокомпонентное загря-

знение подземных вод наблюдается в районе 

промплощадки бывшего витаминного комбина-

та, городских очистных сооружений органиче-

скими веществами. Бромидами и нефтепродук-

тами. 

В г. Шебекино, в пределах отстойников и 

полей фильтрации химзавода, загрязняющие 

вещества с концентрацией 15 г/л проникли в 

подземные воды сантон-маастрихтского и час-

тично альб сеноманского водоносных горизон-

тов на глубину более 300 м. Туда в период с 

1953 по 1993 гг. сбрасывались стоки после ста-

нции нейтрализации производства синтетичес-

ких жирных кислот в количестве 1000-2000 

м
3
/сут. На шламовые площадки вывозились су-

хие шламы медно-хром-бариевого катализатора 

до 100 т/год.  

Интенсивное использование подземных 

вод в Белгородской области с целью их рацио-

нального использования настоятельно требует 

проведение полного комплекса водорегулиру-

ющих и водоохранных мероприятий на речных 

водосборах с применением приемов искусст-

венного регулирования запасов подземных вод. 

Такие методы искусственного пополнения по-

дземных вод разработаны давно и широко ис-

пользуются в некоторых зарубежных странах 

для улучшения условий водоснабжения [8, 9]. 

Опыт искусственного пополнения подземных 

вод имеется также в России и в странах ближ-

него зарубежья. 

Выводы. Таким образом, эколого-

геохимическое состояние подземной гидросфе-

ры является актуальной проблемой для Белго-

родской области, требующей всестороннего 

изучения и контроля. Интенсивное все возрас-

тающее использование подземных вод в усло-

виях усиливающегося воздействия человека на 

все компоненты геологической среды может 

привести к истощению запасов и ухудшению 

их качественного состояния. Это обусловлено 

тем, что подземная гидросфера представляет 

собой наиболее динамичную составляющую 

геологической среды, весьма активно реагиру-

ющую на различные техногенные воздействия 

[2]. Сейчас стало очевидно, что в регионах с 

ограниченными ресурсами подземных вод и 

интенсивным воздействием на природную сре-

ду рациональное водопользование возможно 

лишь при условии полного учета всех природо-

охранных требований и обеспечено путем: 

1. Комплексного использования подзем-

ных и поверхностных вод за счет применения 

искусственного пополнения ресурсов верхних 

водоносных горизонтов. 

2. Прогнозирования воздействия крупных 

водозаборов на речной сток, почвенно-

растительный покров и гидролого-

геохимический режим района их работы. 

3. Проведение мониторинга подземных 

вод. 

4. Применение полного комплекса водоре-

гулирующих и водоохранных мероприятий на 

речных водосборах. 
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ВМІСТ ПЕСТИЦИДІВ У ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ ТА ГРУНТАХ ДОНЕЧЧИНИ 

 
Газохроматографічним методом досліджено Донецький регіон на вміст стійких хлорорганічних пестицидів: ДДТ та 

його метаболітів; ГХЦГ та його ізомерів; фосфорорганічних пестицидів: карбофос, фозалон; фторвміщуючих пестицидів: 

трефлан та ін.. У воді питних водозаборів та у ґрунтах в зоні санітарної охорони визначено від 1 до 6 пестицидів. В міне-

ральних водах і лікувальних грязях курорту м. Слов'янська встановлено від 9 до 13 пестицидів. Одержані результати вказу-

ють на несприятливий екологічний стан геологічного середовища Донецького регіону. 

Ключові слова: пестициди, ґрунтові та підземні води, забруднення ґрунтових та підземних вод. 

А.Е. Потапенко. СОДЕРЖАНИЕ ПЕСТИЦИДОВ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ И ГРУНТАХ ДОНБАССА. Газохрома-

тографическим методом исследованы объекты окружающей среды Донецкого региона на содержание стойких хлорорга-

нических пестицидов: ДДТ и его метаболитов; ГХЦГ и его изомеров; фосфорорганических пестицидов: карбофос, фозалон; 

фторсодержащих пестицидов: трефлан и др. В воде питьевых водозаборов и грунтах определено от 1 до 6 пестицидов. В 

минеральных водах и грязях курорта г. Славянска установлено от 9 до 13 пестицидов. Полученные результаты указывают 

на неблагоприятную экологическую обстановку геологической среды Донецкого региона.  

Ключевые слова: пестициды, грунтовые и подземные воды, загрязнение грунтовых и подземных вод.  

 

Вступ. Пестициди – велика група хімічних 

речовин, які застосовуються для боротьби з 

хворобами сільськогосподарських культур, різ-

номанітними шкідниками та гризунами, а також 

сприяють знищенню бур'янів. Це одні з найне-

безпечніших компонентів забруднення довкіл-

ля, що здатні накопичуватися, зокрема у ґрун-

тових і підземних водах та ґрунтах. За даними 

ЮНЕСКО, у загальному обсязі забруднення 

ноосфери пестициди займають 8 місце після 

таких речовин як нафтопродукти, поверхнево – 

активні речовини, фосфати, мінеральні добри-

ва, важкі метали, азотисті сполуки, сполуки сі-

рки і вуглецю. 

Серед 8 видів пестицидів за призначенням 

найчастіше використовуються інсектициди 

(проти комах), фунгіциди (проти грибкових за-

хворювань) та гербіциди (проти бур'янів). За 

походженням діючого інгредієнта вони поділя-

ються на неорганічні, органічні та біологічні. 

Пестициди у своїй основі мають різні хімічні 

речовини і поділяються на хлорорганічні 

(ДДТ), карбонати, гетероциклічні, фосфорорга-

нічні, похідні дієнового синтезу, карбамінової 

та дитіокарбамінової кислот, нітропохідні фе-

нолів, синтетичні піретроїди та похідні сечови-

ни. 

Усі без винятку пестициди впливають на 

генну мутацію рослин, тварин і людини. Близь-

ко 90%усіх фунгіцидів, 60% гербіцидів і 30% 

інсектицидів є канцерогенними. Висока мігра-

ційна здатність пестицидів у різних геохімічних 

полях та небезпека їх для довкілля є вагомим 

обґрунтуванням актуальності теми статті. 

Метою статті є аналіз результатів дослі-

джень закономірностей розповсюдження пес-

тицидів у підземних водах та грунтах Донеччи-

ни. Це дозволило визначити джерела надхо-

дження, умови міграції та особливості накопи-

чення цих особливо небезпечних речовин у ге-

охімічній системі «порода-вода». 

Викладення основного матеріалу. Пести-

циди – біологічно активні речовини, які мають 

яскраво виражені токсичні властивості як по 

відношенню до цільових (на які спрямована 

їхня дія) так і до нецільових організмів[6]. Вони 

є складними хімічними сполуками, які відріз-

няються великим ступенем міграції і включа-

ють у себе речовини, що належать до I-II класу 

небезпеки. Міграція їх здійснюється у різних: 

органічних, галоїдних, гідратних та інших фор-

мах, які є досить рухливими у зоні гіпергенезу. 

Зона гіпергенезу, що відповідає зоні активного 

водообміну, характеризується пухкістю грунтів 

та вивітрілістю мезозойських та палеозойських 

порід і завдяки цьому – високими швидкостями 

фільтрації. 

Слід зазначити, що у грунтових водах пес-

тициди відносно швидко розкладаються під 

впливом сонячної радіації, на відміну від пі-

дземних вод мезозойських та палеозойських 

комплексів, де вони можуть зберігатися десяти-

літтями і століттями[7]. 

До сприятливих чинників проникнення пе-

стицидів, що застосовуються на сільськогоспо-

дарських угіддях, у грунтові та підземні води 

можна віднести різноманітність геолого-

гідрогеологічних особливостей території Доне-

цької області. Серед них: складність геологічної 

будови, відсутність витриманих водотривів, 

зливний характер опадів, велика кількість гід-

рогеологічних свердловин у зоні активного ви-

вітрювання (глибиною до 100 м), незахище-

ність водоносних горизонтів. 

Стан підземної гідросфери, окрім антропо-

генного забруднення визначається і природною 

захищеністю підземних вод[4,7]. Якщо вважати 

визначальними критеріями захищеності верхніх 

водоносних горизонтів товщину і витриманість 
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водотривів, що перекривають водоносні гори-

зонти, а також товщину і літологічний склад 

зони аерації, то регіонально найбільш захище-

ними є водоносні горизонти, розташовані у пів-

нічно-західній частині Донецької області. Тут 

на великих вододільних просторах першим від 

поверхні є водоносний горизонт четвертинних 

еолово-делювіальних відкладень, що контро-

люється контуром розвитку водотривких чер-

воно-бурих і строкатих глин. 

Широке поширення перших від поверхні 

водотривів – товщ червоно-бурих і строкатих 

глин, а також невисокі фільтраційні властивості 

покриваючих їх еолово-делювіальних суглинків 

та глин створюють передумови для формування 

техногенних водоносних горизонтів і верхово-

док у межах міст і зрошувальних масивів. Ці 

товщі на вододільних просторах Донецької об-

ласті розділяють обводнені четвертинні відкла-

ди та палеоген - неогенові , які залягають ниж-

че[1]. 

За межами контуру розвитку водотривів 

четвертинні суглинки зазвичай безводні і рівні 

ґрунтових вод на схилах вододілів знаходяться 

на глибині 20 -30 м і більше у палеоген-

неогенових і крейдових породах, що на півночі 

Донеччини є першими від поверхні водоносни-

ми горизонтами, умовно захищеними від забру-

днення. 

За результатами наших досліджень на пів-

дні області гідрогеологічні особливості терито-

рії визначаються наявністю в межах Приазовсь-

кого кристалічного масиву широко розвинутої 

кори вивітрювання кристалічних порід проте-

розою, що є основним колектором підземних 

вод. На межирічних просторах, безпосередньо 

на водоносному горизонті тріщинуватої зони 

кристалічних порід протерозою, майже повсю-

дно залягає водоносний горизонт четвертинних 

еолово-делювіальних відкладень, що має з ним 

гідравлічний зв'язок. Лише на локальних ділян-

ках, де кора вивітрювання представлена каолі-

новими глинами і характеризується водотрив-

кими властивостями, цей зв'язок порушується. 

Отже, водоносний горизонт тріщинуватої зони 

кристалічних порід протерозою в межах Приа-

зовської височини є незахищеним. 

У межах Причорноморської низовини у 

стратиграфічному розрізі відкладень, окрім 

вищеописаної водотривкої товщі червоно-бурих 

глин, є і такі водотривкі товщі, як понтичні, 

нижньосарматські і київські глини, що дозво-

ляють привести розріз до трьохшарової геофі-

льтраційної схеми, що визначає надійну захи-

щеність цільових водоносних горизонтів від 

забруднення.  

У цілому ж слід зазначити, що найнижчою 

захищеністю від забруднення характеризуються 

усі основні водоносні горизонти в долинах рік, 

де перші від поверхні водотриви червоно-бурих 

чи строкатих глин, як правило, розмиті. Найва-

жливішим фактором природного захисту підзе-

мних вод північної та центральної Донеччини є 

напірний характер підземних вод мезозойських 

та палеозойських комплексів. Вони стримують 

інфільтрацію потоків забруднених розчинів і 

віджимають їх у верхні безнапірні горизонти. З 

глибиною занурення водоносних порід напори 

підземних вод збільшуються, а захищеність їх 

від забруднення зростає[7].  

Факторами, які посилюють загрозу забруд-

нення пестицидами підземних вод є також про-

никність відкладів долин рік Сіверського Дінця, 

Кальміуса, Самари, Кринки, Мокрі Яли та ін-

ших, до яких в основному і приурочені родо-

вища підземних вод, та водозабори які їх екс-

плуатують. 

Дослідження з вивчення вмісту пестицидів 

у підземних водах та грунтах виконувались на 

протязі шести років на території Донецької об-

ласті. Це дозволило провести моніторинг змін 

їх концентрацій у різних геохімічних полях. 

Згідно з інформаційними бюлетенями Ар-

темівської ГРЕ за 1989-1995 рр., залишкова кі-

лькість пестицидів у підземних водах, відібра-

них зі свердловин діючих водозаборів та ґрун-

тів, які відбиралися на ділянках цих водозабо-

рів, пробах води поверхневих водотоків визна-

чались газохроматографічним методом. Визна-

чався вміст пестицидів: ДДТ та його метаболіту 

ДДЕ, ГХЦГ та його ізомерів (α, β, γ), трефлану, 

фозалону, прометрину, атразину, симазину, кар-

бофосу. 

Вміст пестицидів у підземних водах в пе-

ршу чергу характеризується кількістю їх вико-

ристання на сільськогосподарських угіддях. 

Використання пестицидів за період 1989 -

1994рр. (табл. 1) значно скоротилося (за винят-

ком 1991 р.), що сприяло зменшенню забруд-

нення і, відповідно, зменшенню виявлення за-

лишкової кількості пестицидів як у грунтах так 

і у пробах води, відібраної із свердловин дію-

чих водозаборів. 

Потужність відкладів, покриваючих екс-

плуатаційні водоносні горизонти змінюється 

від 0,0 – 5,0 м (водозабори Кіровський, Білян-

ський, більшість свердловин Піскунівського 

водозабору, Красносільський, Скельовий, Бог-

данівський, Докучаєвський-Центральний, До-

кучаєвський-Шевченківський та ін.) до 50,0 м 

(Тельманівський водозабір). 

Переважна більшість водозаборів мають 

потужність відкладів, покриваючих експлуата- 
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Таблиця 1 

Використання пестицидів на 1 га сільськогосподарських угідь по адміністративним районам 

Донеччини 

Адміністративний район Внесення пестицидів по рокам, кг/га 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

1. Олександрівський 2,78 2,78 1,39 0,74 0,74 0,66 

2. Амвросіївський 3,93 4,11 3,82 3,24 3,24 1,97 

3. Артемівський 3,47 2,41 2,91 1,49 1,42 0,53 

4. Великоновоселківський 2,64 3,03 1,93 1,24 1,42 0,68 

5. Волноваський 2,45 3,27 2,2 1,86 1,86 1,16 

6. Володарський 1,44 1,44 3,74 3,51 3,51 3,17 

7. Добропільський 2,35 2,35 1,4 1,07 1,07 0,74 

8. Костянтинівський 3,47 1,55 2,13 1,59 1,59 1,01 

9. Красноармійський  2,98 2,98 2,30 1,92 1,92 1,62 

10. Краснолиманський 1,56 2,28 8,27 2,06 2,06 5,20 

11. Мар’їнський 2,61 2,61 2,56 2,56 2,56 2,5 

12. Новоазовський 2,69 2,69 2,65 1,31 1,31 1,3 

13. Першотравневий 1,8 1,28 1,35 0,52 0,52 0,28 

14. Слов’янський  2,52 1,52 1,68 1,68 1,68 3,73 

15. Старобешівський 3,33 3,1 3,38 2,11 2,11 1,56 

16. Тельманівський 2,26 2,26 2,04 2,04 2,04 1,6 

17. Шахтарський 0,65 1,14 1,51 1,36 1,36 1,42 

18. Ясинуватський 4,68 1,03 1,0 1,33 1,33 0,8 

Всього: 2,72 2,45 3,05 1,8 1,73 1,48 

 

ційні водоносні горизонти, від 6,0 -10,0 м (Бі-

локузьминівський, більшість свердловин ІІ До-

нецького водозабору, Осиківський, Прибахму-

цький) до 12,0 - 47,0 м (Дружківський, Амвро-

сіївський, Комсомольський, Приморський, Ус-

пенівський, Слов`яногірський, Олександрівсь-

кий, Краснолиманський та ін.) 

По діючих водозаборах у пробах води було 

визначено від одного до п`яти пестицидів в 

концентраціях (мг/дм
3
): α- ГХЦГ - від n ∙10

-6
 до 

n ∙10
-4

; β- ГХЦГ – n ∙10
-5

; γ- ГХЦГ - n ∙10
-6

 до n 

∙10
-5

; ДДЕ - від n ∙10
-6

 до n ∙10
-3

; ДДТ - n ∙10
-5

; 

Трефлан - від n ∙10
-6

 до n ∙10
-5

;Фозалон - від n 

∙10
-5

 до n ∙10
-4

; Карбофос - n ∙10
-4

. 

Одночасно у пробах ґрунтів нами визначе-

но від одного до шести пестицидів у концент-

раціях (мг/дм
3
): α- ГХЦГ від n ∙10

-4
 до n ∙10

-2
; β- 

ГХЦГ - від n ∙10
-4

 до n ∙10
-2

; γ- ГХЦГ - n ∙10
-4

 до 

n ∙10
-3

; ДДЕ - від n ∙10
-7

 до n ∙10
-1

; ДДТ - від n 

∙10
-3

 до n ∙10
-2

; Трефлан - від n ∙10
-3

 до n ∙10
-2

; 

Карбофос - n ∙10
-2

. 

Результати наших визначень залишкової 

кількості пестицидів в підземних водах і ґрун-

тах свідчать про те, що найбільший вміст пес-

тицидів визначено в пробах відібраних в травні 

- серпні, в період обробки сільськогосподарсь-

ких угідь. У пробах ґрунту на ділянках таких 

водозаборів як Осиківський, Володарський, 

Тельманівський у деяких випадках наявність 

ДДЕ перевищувало ГДК в декілька разів, що 

свідчить про наявне забруднення зон санітарної 

охорони. У жовтні місяці, коли обробка пести-

цидами припинялася, кількість визначених в 

воді пестицидів зменшувалася, а у більшості 

випадків вони взагалі були відсутні. Всі визна-

чені в воді пестициди в межах ГДК. 

Разом з відбором проб води зі свердловин 

питних водозаборів відбиралися проби води з 

поверхневих водотоків: р. Бахмутки, р. Науми-

ха, р. Сіверський Донець, Миронівського водо-

сховища, каналу Сіверський Донець-Донбас. В 

пробах усіх цих джерел виявлені пестициди: α- 

ГХЦГ, ДДЕ – сліди, ДДТ від слідів до 4,0 ∙10
-5

 

мг/дм
3
, γ- ГХЦГ- від слідів до 4,2 ∙10

-6
 мг/дм

3
. 

Присутність в водах поверхневих водотоків та 

підземних водах питних водозаборів пестициду 

ДДТ (та його метаболіту ДДЕ), який не викори-

стовується в нашій країні з 1970 року, свідчить 

про те що ретроспективне забруднення стійко 

зберігається[3]. Забруднення хлорорганічними 

пестицидами носить глобальний характер для 

поверхневих водотоків, що пов'язано значною 

мірою з їх стійкістю. Ці пестициди фактично 

виявляються у всіх об'єктах довкілля, в той час, 

як інші фіксуються у місцях їх застосувань [2]. 

В результаті процесів десорбції, пестициди, що 

накопичувались у водовмісних породах водоно-

сних горизонтів та у донних відкладах поверх-

невих водотоків, переходять у воду, яку потім 

використовують для питного водопостачання. 

Рівень забруднення підземних вод пести-

цидами за результатами робіт 1987-1995 рр. є 
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нижчим за ГДК, але сумарний ефект їх дії з 

огляду на те, що вони посилюють дію інших 

антропогенних забруднювачів (радіонуклідів, 

важких металів) на організм людини не вивче-

ний. 

Інститутом геологічних наук НАН України 

досліджувались на вміст пестицидів питні та 

мінеральні води, поверхневі води озер Рапне та 

Сліпне, лікувальні грязі (пелоїди) курорту в м. 

Слов’янськ Донецької області. За своїми фізи-

ко-хімічними властивостями пелоїди оз. Сліпне 

належать до низько - мінералізованих серед-

ньосульфідних мулових грязей материкового 

підтипу, запаси яких складають біля 400 тис. м
3
. 

Родовище вважається цінним ресурсним резер-

вом для оздоровниць східної частини України. 

Згідно аналізу отриманих даних відмічено пе-

ревищення ГДК по сумі пестициду ДДТ в 2,7 

разу в мулах західної частини оз. Ріпне. Пере-

вищення ГДК пестициду метафосу відмічено у 

лікувальних грязях та мулах західної і східної 

частин оз. Рапне – у 8,5; 18; 7,5 рази. У мінера-

льних водах, а також у воді оз. Сліпне встанов-

лено наявність пестициду актеліку, вміст якого 

у воді взагалі не допускається [4]. 

Вміст пестицидів у підземних водах дію-

чих питних водозаборів, та у мінеральних водах 

та лікувальних грязях курорту в м. Слов’янськ 

являє собою загрозу, так як є свідченням не-

сприятливої екологічної ситуації у регіоні. За-

бруднена хімікатами вода, що поступає до ор-

ганізму людини разом з питною та мінеральною 

водами, викликає негативні наслідки у вигляді 

різноманітних захворювань хімічної етіології. 

Вона може бути причиною алергічних захво-

рювань, різноманітних захворювань обміну ре-

човин, органів дихання, серцево-судинної сис-

теми та онкологічних захворювань. Навіть при 

концентрації пестицидів у питній та мінераль-

ній водах нижче ГДК, вони є потенційно небез-

печними тому, що сумарний ефект їх дії на ор-

ганізм людини є непередбачуваним і це потре-

бує подальшого вивчення [4,5].  

В останні роки в цілому по області відмі-

чається зростання показників хімічного та мік-

робіологічного забруднення. У таких містах як 

Донецьк, Дзержинськ, Маріуполь, Крама-

торськ, Селідове ці показники перевищують 

середні по області. 

Проведені дослідження свідчать про необ-

хідність систематичного контролю за застосу-

ванням засобів хімізації, проведенню фундаме-

нтальних досліджень зі встановлення основних 

закономірностей міграції пестицидів та розроб-

ки критеріїв оцінки загрози присутності ассоці-

ацій пестицидів у підземних водах та ґрунтах. 

Висновки. 

1. Як показали дослідження, основними 

джерелами забруднення пестицидами Донбасу 

є сільськогосподарські масиви, що обробляють-

ся пестицидами. 

2.  Умови міграції пестицидів у водних 

об'єктах визначаються сукупністю внутрішніх і 

зовнішніх факторів, до найголовніших з яких 

можна віднести розчинність пестицидів у воді, 

їх хімічну та біологічну стійкість, здатність до 

сорбції грунтами і породами. 

3. При оцінці впливу пестицидів на підзе-

мну гідросферу треба враховувати фактори 

природної захищеності підземних вод, до яких 

належать: а) фільтраційні властивості, потуж-

ність (глибина залягання) і геохімічні особли-

вості водовміщуючих порід; б) проникність во-

дотривких товщ; в) динаміка підземних вод; г) 

співвідношення рівнів досліджуваного водоно-

сного горизонту з рівнем того, який залягає ви-

ще; д) напірний характер підземних вод[7]. 
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В ЗОНІ РОЗМІЩЕННЯ ЗМІЇВСЬКОЇ ТЕС (ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ) 

 
У статті проаналізовано вплив на стан навколишнього середовища найбільшого забруднювача Харківської області – 

Зміївської ТЕС. Дана оцінка хімічного складу золошлакових відходів, надані максимальні концентрації викидів в атмосферне 

повітря. Проаналізовано ступінь захищеності та можливість забруднення першого від поверхні палеоген-четвертичного 
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анализировано влияние на состояние окружающей среды наибольшего загрязнителя Харьковской области - Змиевской ТЭС. 

Дана оценка химического состава золошлаковых отходов, рассмотрены максимальные концентрации выбросов в атмосфе-

рный воздух. Проанализирована степень защищенности и возможность загрязнения первого от поверхности палеоген-

четвертичного водоносного горизонта. Исследовано качество подземных вод источников водоснабжения в зоне располо-
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В наш час для України актуальною є про-

блема екологічної рівноваги в системі людина–

довкілля. Одним з важливих чинників довкілля 

є геологічне середовище. У наслідок техноген-

ного навантаження, трансформації природно-

техногенних та інших систем виникає низка 

проблем, пов’язаних з екологічним станом гео-

логічного середовища. Особливо це стосується 

індустріально розвинених регіонів, до яких на-

лежить і Харківський регіон. 

Найбільшим забруднювачем Харківської 

області є Зміївська ТЕС, яка дає близько 60% 

від загальної кількості забруднення області. 

Вона була введена в експлуатацію у 1960 році, 

проектна потужність 2400 Мвт, діюча на даний 

час 2150 Мвт. За рік тут виробляється близько 

16 млрд. Квт годин електроенергії. У якості ос-

новного палива Зміївська ТЕС змушена викори-

стовувати низькосортне вугілля марки АШ із 

додаванням для стійкості горіння мазут або газ 

Шебелинського родовища в кількості 15% по 

теплу. Вихід золошлаків складає 1,2 млн. т/рік. 

Фактична потреба в золошлаках становить 200 

тис. тонн інша частина золошлакової суміші, у 

кількості 1млн тонн на рік, складується у золо-

відвалі. Вже накопичено більше 30 млн. тонн 

золошлаків. Система золошлаковидалення при-

йнята гідравлічна, спільна оборотна, шлакови-

далення рідке. 

До нерадіаційних викидів ТЕС відносять: 

двоокис вуглецю; токсичні гази (оксиди вугле-

цю, сірки, азоту й ванадію); канцерогени (бен-

запірен і формальдегід); пари соляної і плави-

кової кислот; токсичні метали (талій, миш'як, 

кадмій, ртуть, свинець, хром, натрій, нікель, 

ванадій, бор, мідь, залізо, марганець, молібден, 

селен, цинк, сурма, кобальт, берилій).  

Річні викиди від вугільної ТЕС потужністю 

1000 Мвт складають: 7 млн. тонн у рік вуглеки-

слого газу (19 тис. т у добу); 50-100 тис. т у рік 

окислів сірки; 25 тис. т у рік окислів азоту; 20 

тис. т у рік твердих часток; 400 т у рік токсич-

них металів. Добовий викид золи в атмосферу 

становить 35-55 т і при висоті труби 150–200 м 

радіус забрудненої території дорівнює прибли-

зно 50 км. 

Зміївська ТЕС є найпотужнішим забруд-

нювачем довкілля Зміївського району, а з ура-

хуванням південно-західного вітру, який має 

значну повторюваність, на атмосферу Зміївсь-

кого району впливає і промисловість Балакліїв-

ського району – Балакліївський цементно-

шиферний комбінат (ВАТ «Балцем»). 

На стан навколишнього середовища Зміїв-

ського району впливає також полігон захоро-

нення золошлаків Зміївської ТЕС, який займає 

площу 350 га, на ньому зберігається понад 30 

млн. тонн золошлаків. Золовідвал є серйозною 

екологічною проблемою, яка пов'язана із твер-

дими відходами ТЕС – золою та шлаками. При 

спалюванні вугілля у топках органічна частина 

(вуглеводні) згорає, утворюючи димові гази, а 

неорганічна частина утворює золошлаки. Біль-

ша частина домішок у процесі спалювання ву-

гілля переходить у летучу золу, яка виноситься 

димовими газами, що й уловлюється золоулов-

лювачами. Зола й золошлакові суміші являють 

собою твердий незгорілий залишок твердого 

палива, який у вигляді пульпи видаляється в 

золовідвал. Проблему також становить складу-

© Прибилова В.М., 2013 

   - 237 - 



Вісник Харківського національного університету, № 1084  

 - 238 - 

вання поблизу ТЕС золи й шлаків. Для цього 

потрібні значні території, які довгий час не ви-

користовуються, а також є місцями накопичен-

ня важких металів і підвищеної радіоактивнос-

ті. Вугільні золовідвали також значно вплива-

ють на природно-територіальні комплекси. Їх-

ній вплив здійснюється через розсіювання золи 

вітром, фільтрацію вод крізь тіло й дно золовід-

валу, а також у результаті передбачених скидань 

вод, часткове скидання яких відбувається при 

мокрому золовидаленні.  

Основну масу (96-98%) золошлакових від-

ходів складає сума оксидів: оксид кремнію – 45-

60%; оксид кальцію – 2,5-9,6%; оксид магнію – 

0,5-4,8%; оксид заліза – 4,1-10,6%; оксид алю-

мінію – 10,1-21,8% і триоксид сірки – 0,03-

2,7%. Крім наведених макроелементів, що 

складають основну масу відходів, золошлакові 

відходи містять мікродомішки таких елементів, 

як цинк, талій, свинець, хром, марганець, ко-

бальт, нікель, ртуть, миш'як, сурма, ванадій, 

стронцій, германій, бор, берилій, фтор та ін. 

(табл. 1). 

Золошлаки й димові гази є основними тех-

ногенними відходами Зміївської ТЕС. У вики-

дах ТЕС міститься значна кількість металів і їх 

сполук. При перерахуванні на смертельні дози в 

річних викидах ТЕС потужністю 1 млн. кВт 

міститься алюмінію і його сполук понад 100 

млн. доз, заліза – 400 млн. доз, магнію – 1,5 

млн. доз. 

Склад забруднювачів повітряного басейну 

досить поширений, але особливої уваги заслу-

говує група складних фізико-хімічних комплек-

сів – це летюча зола, яка утворюється при спа-

ленні вугілля та мазуту, до складу якої входять 

різноманітні сполуки, переважно окиси важких 

металів. Сумарний валовий викид речовин у 

атмосферу складає 204,5 тис. тонн/рік. Найбі-

льший вклад у валові показники вносять вики-

ди сірчаного ангідриду, золи вугільної, двуокис 

азоту, пилу вугільного концентрату та пилу з 

вмістом кремнію 20-70% (табл. 2). 

Максимальні приземні концентрації золи 

вугільної у районі впливу Зміївської ТЕС скла-

дають 23 ГДК, у с. Лиман – 1,8-1,6 ГДК. Сані-

тарні норми досягаються на відстані 40 км від 

Зміївської ТЕС. Максимальна приземна конце-

нтрація двоокису азоту в селітебній зоні скла-

дає 2,85 ГДК, сірчаного ангідриду – 1,38 ГДК,  
 

Таблиця 1 

Хімічний склад золошлаків Зміївської ТЕС (за даними опробовування на відвалі) 

Елемент Зміст, % до ваги проби 

Натрій 2,0 

Магній 0,9 

Алюміній 9,5 

Кремній 36 

Калій 2,0 

Кальцій 4,0 

Залізо 3,2 

Фосфор 0,008 

Талій 0,0002 

Ванадій 0,15 

Хром 0,02 

Марганець 0,0082 

Кобальт 0,001 

Нікель 0,0048 

Мідь 0,01 

Цинк 0,012 

Стронцій 0,04 

Барій 0,2 
 

Таблиця 2 

Максимальні концентрації викидів в атмосферне повітря від Зміївської ТЕС 

Місце відбору проби 
Оксид 

вуглецю 

Ангідрид 

сірчаний 

Зола  

вугільна 

Двоокис 

азоту 

Пил вугільного 

концентрату 

3-5 км від Зміївської ТЕС 4,2 2,5 3,45 0,68 7,35 

Селітебна зона 1,2 0.69 0,35 0,24 1,46 

ГДК 5,0 0,50 0,15 0,085 0,50 
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пилу вугільного – 2,93 ГДК, пилу з вмістом 

кремнію 20-70% – 5,19 ГДК. 

Максимальні приземні концентрації вана-

дію, оксидів заліза, кальцію, олова, марганцю, 

свинцю, кадмію, берилію, миш’яку, нікелю, ци-

нку, селену, міді, талію у безпосередній зоні 

впливу ТЕС (3-5 км від ТЕС) мають значення 

від 2 до 8 ГДК, а у селітебній зоні складають 

максимум до 1,6 ГДК або знаходяться у межах 

норм. 

Окрім безпосередньо промислової зони 

Зміївської ТЕС, вплив на навколишнє середо-

вище чинить золовідвал Зміївської ТЕС. Він 

представляє собою велику гідротехнічну спору-

ду і в процесі експлуатації значно впливає на 

довкілля. Це пов'язане: 

 з надходженням на площу споруди у ре-

зультаті гідронамиву значних об'ємів води; 

 переплануванням території й зміною 

умов відводу поверхневого стоку; 

 пилінням сухих відкритих поверхонь 

золошлаків. 

У наш час золовідвал Зміївської ТЕС є од-

нією із причин підйому рівня ґрунтових вод і 

зміни їх хімічного складу в районі сел. Лиман, 

озер Лиман і Чайка. 

По величині загальної мінералізації, жорс-

ткості, вмісту сульфатів, міді, свинцю, марган-

цю, заліза, кадмію, ртуті, селену, ванадію, та-

лію, берилію, і ряду інших нормованих елемен-

тів ГДК для питної води у водах золовідвалу 

перевищені, й розповсюдження цих вод у пер-

шому від поверхні водоносному горизонті не-

припустимо. Щорічно на площу золовідвалу 

скидається 20 млн м
3
 води після промивання 

казанів станції.  

Ступінь захищеності палеоген-

четвертинного горизонту обумовлюється фільт-

раційними властивостями й потужністю порід, 

що залягають у основі золовідвалу. У межах 

контуру колишньої затоки Лиманські Ямки в 

основі золошлакового шару (потужність 8-10 

м), що намивається, на більшій частині площі 

залягають суглинки мулисті з коефіцієнтом фі-

льтрації 0,001 м/добу. Потужність шару 0-6,5 м, 

однак суглинки мають не повсюдне поширення. 

Нижче залягають супіщані породи із середньою 

потужністю 1,5-5,0 м з коефіцієнтом фільтрації 

0,01 м/добу, шар супіщаних порід також має не 

повсюдне поширення. У випадку відсутності 

слабопроникних порід у літологічному розрізі 

основи золовідвалу намивні відклади залягають 

безпосередньо на алювіальних пісках горизон-

ту. У такий спосіб частина води, яка подається 

на площу золовідвалу у результаті гідронамиву, 

через гідравлічні вікна в основі золовідвалу 

може надходити в палеоген-четвертинний во-

доносний горизонт. Карта потужності слабоп-

роникних порід свідчить про наявність трьох 

областей розмиву порід, які екранують золовід-

вал. У межах цих зон штучний золошлаковий 

горизонт безпосередньо пов’язаний з палеоген-

четвертинним водоносним горизонтом (рис. 1). 

Крім того суглинок з коефіцієнтом фільтрації 

0,001 м/добу також не забезпечує повну ізоля-

цію підземних вод від гідронамиву.  
 

 
Рис. 1. Схема потужності слабопроникних відкладів основи золовідвалу Зміївської ТЕС. 
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Додаткові об'єми води, що надходять у во-

доносний горизонт через основу золовідвалу 

(0,3 млн м
3
), ведуть до розвитку процесів під-

топлення, а також до витіснення вод палеоген-

четвертинного горизонту водами золовідвалу, 

відслідкованому на відстані 2,7 км у напрямку 

до ріки Сів. Донець, справляючи безпосередній 

вплив на стан підземних вод району. Нарощу-

вання потужності станції призвело до підви-

щення на 3,5 м від природного рівня оз. Лиман, 

яке слугує для станції ставком-охолоджувачем, 

що суттєво знизило природний ступінь дрено-

ваності території й призвело до порушення 

природного балансу природних вод. Ускладне-

ний водообмін та інтенсивне випаровування 

сприяли накопиченню у підземних водах спе-

цифічних елементів і створили зону підвищеної 

мінералізації. В області впливу ставка-

охолоджувача відмічається погіршення якості 

підземних вод по загальній мінералізації, жорс-

ткості, змісту сульфатів і хлоридів.  

Основним джерелом живлення палеоген-

четвертинного горизонту є інфільтрація вод ат-

мосферних опадів, витоки з водонесучих кому-

нікацій, фільтрація вод через основу золовідва-

лу Зміївської ТЕС. 

Можливість вітрового переносу сухих зо-

лошлаків з поверхні золовідвалу обумовлена 

заляганням вод у золовідвалі на глибині 3,0 м 

від поверхні й наявністю у складі золошлаків, 

фракцій розміром не більше 10 мкм, здатних 

переноситися вітром на відстані більше 200 м.  

Пиління відбувається в місцях відкритих 

виробок золошлаків і від доріг, що не мають 

твердого покриття. Інтенсивність пилевиділен-

ня залежить від метеорологічних умов, досяга-

ючи 0,72 мг/м
2
 при небезпечній швидкості віт-

ру, пилевиділення і валові викиди пилу визна-

чається розмірами площ, що беруть участь у 

пилінні.  

В даний час 20% загальної площі поверхні 

золовідвалу належить до числа тих, що пилять. 

На частині поверхні, що залишилася, золовід-

валу розташовуються: ставки освітленої води і 

рослинність, що зв'язувала кореневою систе-

мою верхній шар золошлаків, що потенційно 

пилять. 

Згідно з даними інвентаризації викидів за-

бруднюючих речовин на Зміївській ТЕС, валові 

викиди пилу з золовідвалу в даний момент 

складають понад 104,3 т/рік. 

Пил осідає на поверхні ґрунтів і рослинно-

сті. Її розчинна частина (5-15%) у періоди інте-

нсивної інфільтрації може надходити на вільну 

поверхню палеоген-четвертинного горизонту, 

трансформуючи склад його вод, а також вино-

ситися з поверхневим стоком у водні об'єкти 

зони впливу золовідвалу. 

Інтерпретація даних аерофотозйомки до-

зволяє простежити область дифузійного забру-

днення в радіусі до 40 км від Зміївської ТЕС. У 

зоні атмосферного впливу ТЕС у складі зольних 

викидів на поверхні почвоґрунтів відкладається 

розчинних речовин: до 3 км – 63 т/км, 3-5 км – 

113 т/км, 5-7 км – 13 т/км, 7-10 км – 4 т/км, 10-

15 км – 0,6 т/км. З них від 15% осаджується у 

формі, здатної до міграції. 

У снігових пробах, відібраних у радіусі 5 

км від станції, фіксується повсюдне переви-

щення ГДК по таких елементах, як миш'як, бе-

рилій, кадмій, алюміній, талій, свинець, марга-

нець, ванадій. 

Талим водам належить провідне місце у 

переносі забруднюючих речовин з поверхні по-

чвоґрунтів у палеоген-четвертинний водонос-

ний горизонт. Фактом, який підтверджує забру-

днення підземних вод талими водами, можуть 

слугувати річні максимуми низки інгредієнтів, 

які співпадають за часом з періодами інтенсив-

ного сніготанення. Так, вміст кадмію, який від-

повідає цьому періоду, збільшується до 11,006 

мг/дм
3
 (6 ГДК), марганцю – до 1,084 мг/дм

3
 

(10,8 ГДК). В інший час вміст кадмію у пробах 

коливається від 0 до 0,004 мг/дм
3
, марганцю – 

від 0,352 до 0,816 мг/дм
3
. У період сніготанення 

у 2,7 рази збільшується у водах горизонту вміст 

стронцію, у 1,7 рази – вміст кальцію, у 2 рази – 

вміст нікелю. Потужним джерелом впливу на 

якість підземних вод є золовідвал Зміївської 

ТЕС, на площу якого щорічно подається 20 млн 

м
3
 води після промивки котлів. По величині за-

гальної мінералізації, жорсткості і вмісту ряду 

інших нормованих елементів ГДК для питної 

води у водах золовідвалу перевищені, й розпо-

всюдження цих вод у першому від поверхні во-

доносному горизонті призводить до його акти-

вного забруднення. 

 Водоносні горизонти палеогенових і верх-

ньокрейдових відкладів, які експлуатуються 

водозабором м. Зміїв, мають досить тісний гід-

равлічний зв’язок з водами четвертинних утво-

рень. Для вод цього поверху типовим є живлен-

ня за рахунок інфільтраційної складової.  

Дослідження якості підземних вод джерел 

питного водопостачання міста Зміїв Харківсь-

кої області надано в таблиці 3. У мікрокомпо-

нентному складі підземних вод Зміївського ра-

йону відмічається підвищення концентрацій по 

деяких елементах: алюміній, залізо, марганець, 

миш’як, селен, ртуть, бром, талій. У таблиці 4 

надано перелік мікрокомпонентів у складі ґрун-

тів, талих, підземних вод та вод золовідвалу 

Зміївської ТЕС. 
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Таблиця 3 

 

Дослідження якості підземних вод джерел питного водопостачання міста Зміїв Харківської області 

 

ГДК, мг/дм
3
  

горизонт 

0,0002 0,1 0,1 0,5 7,0 0,1 0,1 0,5 0,1 1,0 0,25 0,01 0,01 0,001 1,0 0,0005 0,001 0,2 0,5 0,0001 

Шифр  

проби 

Be Co Ti Al Sr Ba Ni Fe Mn Cu Mo As Pb Se Zn Hg Cd Br Cr Tl 

Зміїв, скв, 2 P2bc 

 

0,0001 0,002 0,001 1,0 1,1 0,02 0,07 0,33 0,02 0,01 0,001 0,006 0,005 0,001 0,03 0,00009 0,0002 0,23 0,008 0,00005 

Зміїв, скв. 6, 

ценр.  

водозабір 

K2 

 

0,0001 0,003 0,002 2,7 1,8 0,01 0,05 0,82 0,04 0,04 0,009 0,001 0,005 0,001 0,03 0,001 0,0001 0,36 0,0001 0,0002 

Зміїв, скв, 7 K2 

 

0,0001 0,003 0,001 1,6 1,9 0,05 0,04 0,16 0,03 0,03 0,001 0,006 0,003 0,0007 0,02 0,001 0,0004 0,14 0,0001 0,00005 

Зміїв, скв. 9, 

водозабір 

Мжи 

K2 

 

0,0001 0,005 0,005 1,7 2,2 0,02 0,003 0,41 0,17 0,09 0,002 0,001 0,01 0,001 0,03 0,0003 0,0001 0,22 0,001 0,0001 

 

 

 

 

 

Таблиця 4 

 

Перелік основних мікрокомпонентів у складі ґрунтів, талих, підземних вод та вод золовідвалу Зміївської ТЕС 

 

Мікрокомпоненти Вміст вище норм ГДК 

у талих водах Al, Pb, Fe, Mn, As, Hg, Tl, Be 

у водах золовідвалу Al, Pb, Fe, Mn, Se, Hg, Tl, Be, Ni, Cd, Cu, B 

у підземних водах (P2bc, K2 ,K2s) Al, Pb, Fe, Mn, As, Se, Hg, Tl, Br  

у ґрунті Pb, Fe, Mn, Zn, Ni, Cd, Cu, 
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Таким чином, механізм забруднення підзе-

мних вод за рахунок атмосферних викидів від 

Зміївської ТЕС може бути представлений у та-

кий спосіб: забруднюючі речовини, що надхо-

дять в атмосферу разом з газодимовими вики-

дами станції, осаджуються на поверхні почвоґ-

рунтів і потім, у результаті інфільтрації, потра-

пляють на дзеркало першого від поверхні водо-

носного горизонту. Особливе місце у переносі 

забруднюючих елементів з поверхні почвоґрун-

тів у водоносний горизонт належить талим во-

дам. 

Основними джерелами забруднення пер-

шого від поверхні палеоген-четвертинного во-

доносного горизонту є: 

 надходження у водоносний горизонт ін-

гредієнтів внаслідок накопичення промислових 

викидів атмосферного характеру, які осаджу-

ються на поверхні почвоґрунтів; 

 фільтрація забруднених вод через слаб-

ко екрановане ложе золовідвалу; 

 порушення природного водообміну при 

заповненні ставка-охолоджувача (оз. Лиман); 

 витоки з водонесучих комунікацій стан-

ції й прилягаючого селища. 

Техногенне навантаження індустріально 

розвинених територій на сучасному етапі вима-

гає постійного контролю стану компонентів 

геологічного середовища, основними з яких є 

ґрунти і водоносні горизонти. Методична база 

контролю повинна забезпечувати достовірність 

інформації про стан даних компонентів. Від 

цього залежить доцільність і ефективність при-

родоохороних заходів, спрямованих на знижен-

ня негативних техногених впливів. Тому є не-

обхідним вдосконалення методик, що дозволя-

ють на достовірній основі виробляти комплекс-

ну оцінку ступеня, характеру і масштабу забру-

днення компонентів геологічного середовища, 

ідентифікувати аномалії, виділяти і картувати 

ореоли забруднення є сьогодні актуальним за-

вданням геолого-екологічних досліджень. 
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Розглянуто гідрогеохімічні особливості фтора у зоні гіпергенезу Донбасу та деякі аспекти його впливу на організм 

людини. Вказано природні та антропогенні джерела його надходження у підземну гідроосферу. Схарактеризовано концен-

трації фтора у підземних водах різних водоносних комплексів та властивості елемента у підземних водах різного хімічного 

складу. Висвітлено вплив фтора на формування осередків неінфекційних захворювань населення регіону.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. Рассмотрены гидрогеохимические особенности 

фтора в зоне гіпергенеза Донбасса и некоторые аспекты его влияния на организм человека. Указаны природные и антропо-

генные источники его поступления в подземную гидросферу. Охарактеризованы концентрации фтора в подземных водах 

различных водоносных комплексов и свойства элемента в подземных водах различного химического состава. Освещено влия-

ние фтора на формирование очагов неинфекционных заболеваний населения региона. 

Ключевые слова: фтор, подземные воды, геохимия, миграция, человеческий организм, неинфекционные заболевания. 

 

Актуальність та аналіз попередніх дос-

ліджень. Фтор – типоморфний хімічний еле-

мент підземної гідросфери Донбасу, який ши-

роко представлений у водах різних геохімічних 

типів багатьох водоносних горизонтів і компле-

ксів регіону. Надходження елемента у підземну 

гідросферу забезпечується як природними (гли-

бинні матаморфогенні флюїди, зони флюорито-

вої мінералізації у гірських породах, порові се-

диментогенні розчини та ін.), так і штучними 

(антропогенне забруднення) джерелами серед 

яких скиди хімічних заводів, фосфатні добрива 

тощо [7, 10, 14, 18, 17]. Зустрічаючись у 63 % 

проб підземних вод [18], фтор формує контрас-

тні і великі за площею гідрогеохімічні ореоли 

розсіювання [15, 18]. Особливо це стосується 

зони гіпергенезу, що просторово збігається із 

зоною вільного водообміну Донбасу, яка знахо-

диться в інтервалі 0 – 300 м [3]. Саме тут функ-

ціонує складна природна біогеохімічна система 

«підземні води – гірські породи – органічна ре-

човина – організм людини», в межах якої і від-

бувається вплив фтора на людський організм. 

Попри те, що фтор належить до елементів I 

класу небезпеки, він може бути як корисним, 

так і шкідливим для людини. Це є важливим 

аргументом вивчення гідрогеохімічних особли-

востей фтора у регіоні і визначає актуальність 

розробок автора, поданих у статті. Геохімією 

фтора у підземних водах Донбасу займалися 

різні дослідники [7, 15, 17, 18]. Проте ці та інші 

роботи присвячено в основному формуванню 

гідрогеохімічних аномалій елемента навколо 

зон гідротермальної ртутної мінералізації та 

використанню його як гідрогеохімічного еле-

мента – індикатора при пошуках захованого 

зруденіння. Вплив же фтору на організм люди-

ни в регіоні описано не досить повно (В. Суяр-

ко, 1977), чим і пояснюється зроблений у статті 

наголос на геохімічно-медичну проблематику. 

Мета і завдання статті: Мета статті поля-

гає у висвітленні основних аспектів геохімічних 

особливостей міграції фтора у зв’язку з наслід-

ками його впливу на людський організм. В ос-

нову досліджень було покладено близько 500 

результатів хімічних аналізів проб підземних 

вод із різних за віком горизонтів та комплексів, 

які залягають на глибинах до 300 м від земної 

поверхні. Це дозволило дослідити медико-

геохімічний аспект геохімії фтора у підземних 

водах Донбасу, наголосивши не лише на дії на 

людський організм самого елемента, а й що ва-

жливо – підкреслити такий його вплив у ком-

плексі з іншими елементами підземних вод. 

Методика досліджень. Методика дослі-

джень, результатами яких вміщено у статті, 

ґрунтувалася на методичних рекомендаціях з 

пошукової гідрогеохімії [8, 12] та медичної гео-

логії [2]. Саме завдяки цьому вдалося вирішити 

як геохімічні так і медичні задачі поставленої 

проблеми. 

Викладення основного матеріалу. Фтор – 

абіогенний елемент підгрупи галогенів, що є 

універсальним лігандом для 8-електронних 

елементів – комплексоутворювачів, що визначає 

здатність більшості з них до водної міграції. 

Концентрації фтора у різних за стратиграфіч-

ною приналежністю водоносних комплексів та 

геохімічним типом підземних вод коливаються 

у широких межах. 

За фонових значень 0,31 – 0,85 мг/дм
3
, 

елемент формує у підземних водах регіона ве-

ликі за площею гідрогеохімічні ореоли розсію-

вання. Причому найконтрастніші з них приуро-

чені до Покрово-Киреєвського родовища флюо-

рита (до 7,5 мг/дм
3
), Костянтинівської (до 9,0 

мг/дм
3
), Словянської (до 5,6 мг/дм

3
) та інших 

антиклінальних та купольних структур [18], з 

якими пов’язана гідротермальна мінералізація у 

породах. Причиною цього явища у більшості 
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випадків є наявність серед гідротерма літів 

флюориту (CaF2), який і є основним природним 

джерелом фтора у підземних водах зони вільно-

го водообміну. 

За геохімічними властивостями фтор сут-

тєво відрізняється від інших галогенів, які 

утворюють комплексні сполуки з 18-

електронними елементами. Тому фтор мігрує 

переважно у комплексах з кальцієм, магнієм, 

кремнієм, бором, алюмінієм та подібними за 

атомарною будовою елементами, натомисть як 

інші галогени – часто і у вигляді простих іонів 

(Br
-
, Cl

-
, I

-
) [10]. Серед елементів–комплексо-

утворювачів найбільшу роль відіграє алюміній, 

що утворює з фтором рухливі та стійкі компле-

ксні сполуки [9]. При цьому фтор в залежності 

від фізико-хімічних умов утворює з алюмінієм 

різні комплекси (AlF
2+

, AlF2
+
, AlF4

-
, AlF5

2-
 та 

ін.), стійкість яких зменшується зі збільшенням 

ступені комплексоутворення [5, 9]. При цьому 

константи нестійкості комплексних сполук 

фтора коливаються в межах n
.
10

-7 
– n

.
10

-2
 [5]. 

Стійкість комплексних сполук у розчині 

часто визначається не лише константами не-

стійкості але й присутністю у розчині окрім 

фтора інших іонів –з іншими концентраціями та 

властивостями. Цим часто і пояснюється зміна 

міграційних властивостей елемента у різних за 

хімічним складом водних середовищах, що, у 

свою чергу, обумовлює і особливості його 

впливу на людський організм. Так, присутність 

у розчині іонів Са
2+

 призводить до руйнації не-

гативно заряджених фторметалічних комплекс-

них сполук з утворенням фториду кальцію 

(СаF2), що випадає у осад. З іншого боку, збі-

льшення вмісту іонів Na
+
 у розчині призводить 

до накопичення у ньому іонів фтора (F
-
), що 

пов’язане з розчиненням СаF2. Присутність у 

водних розчинах таких хімічних елементів як 

бор, алюміній, кремній, залізо, берилій, марга-

нець та деяких інших забезпечує створення ру-

хливих комплексів фтора, що і є основною при-

чиною збільшення концентрацій цього елемен-

та зокрема у підземних водах [5]. За спостере-

женнями автора, вміст у воді як розчиненого, 

так і вільного двоокису вуглецю також значно 

збільшує концентрації у ній іонів та комплексів 

фтору. Це результат експериментальних дослі-

джень проведених автором на кафедрі хімії 

Полтавського національного технічного універ-

ситету імені Юрія Кондратюка. В процесі екс-

перименту у лабораторні колби об’ємом 1,0 дм
3
, 

чотири з яких були заповнені негазованою, а 

чотири – газованою СО2 дистильованою водою, 

було введено 1 см
3
 рідинного безводного фто-

ристого водню. Через годину у всіх восьми єм-

ностях фторколорометричним методом з чутли-

вістю 0,001 мг/дм
3
 було визначено вміст фтору. 

У негазованих розчинах він коливався у межах 

n
.
10

-2
 – n

.
10

-3
 мг/дм

3
, а у газованих був на цілий 

порядок вищим. 

Зазначені геохімічні особливості міграції 

фтора у водному середовищі підтверджуються і 

закономірностями його розподілу у підземних 

водах Донбаса, що мають різний хімічний 

склад. Найвищі концентрації елемента 

пов’язані з лужними (рН більше 7,8–8,0) підзе-

мними водами хлоридного натрієвого чи гідро-

карбонатного натрієвого складу. Це має місце 

як у межах Покрово-Киреєвського родовища 

флюориту, так і на антиклінальних структурах 

Донбасу з гідротермальною мінералізацією у 

породах [15, 18]. 

Фтор – хімічний елемент що дуже необхід-

ний будь-якому тваринному організму. Основну 

роль (разом із фосфором та кальцієм) він відіг-

рає у процесах утворення тканини кісток і, зок-

рема, формування зубної емалі. Впливає еле-

мент також на інші органи та життєві функції 

організма. 

У організмі дорослої людини вміст фтора є 

відносно невисоким – усього 2,5 – 3,0 г. Добова 

ж потреба в елементі складає 1,5 – 5,0 мг, а оп-

тимальне надходження в організм 0,05 – 0,07 мг 

на кг маси тіла. Задля запобігання флюорозу 

зубів і кісток загальний прийом фторидів непо-

винен перевищувати 0,1 мг на кг маси тіла на 

добу [13]. 

Головним джерелом надходження фтора до 

організму людини є питна вода (70 %), гранич-

но допустима концентрація елемента у якій 

становить 1,5 мг/дм
3
 та харчові продукти (30 

%). Серед останніх найбільший вміст елемента 

(мг/кг) у морській рибі (0,02 – 4,47), м’ясі (0,16 

– 2,0), яйцях (до 1,48), молоці (0,3 – 0,71) пріс-

новодній рибі (0,09 – 0,26) та чорному чаї (до 

0,05) [4, 16]. При цьому найкраще засвоюється 

організмом водорозчинний фтор (на 60 – 70 %), 

що знаходиться у питній воді [19]. 

У регіонах, де природне споживання фтора 

є нижчим або вищим за біологічні норми, вна-

слідок порушень балансу між Са
2+

 та F
-
 у тка-

нинах кісток виникають запально-дистрофічні 

процеси, серед яких найбільш поширеними є 

карієс, флюороз, остеодистрофія та інші. Карі-

єс, що розвивається за недостатньої кількості 

фтору у питній воді (< 0,5 мг/дм
3
) найчастіше 

проявляється у руйнуванні твердої тканини зуба 

(емаль і дентин). Флюороз, який спричинений 

тривалою дією на організм фтору, що знахо-

диться у питній воді у кількостях понад 1,5 

мг/дм
3
, викликає інтенсивне утворення компле-

ксних фтор- кальцієвих сполук. В організмі ці 

сполуки є причиною утворення «зубного каме-
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ню» та відкладення солей у суглобах. Ті та інші 

процеси, що пов’язані з аномальними концент-

раціями фтора у організмі людини призводять 

до важкого захворювання скелета, пов’язаного 

із деформацією кісток – остеосклероза [17]. 

Згідно з результатами проведених досліджень, 

симптоми ураження зубів, з’являються у люди-

ни вже тоді, коли вона щоденно вживає у різних 

продуктах (і передусім – воді) близько 0,1 мг 

фтора на 1 кг власної ваги[6]. 

Біологічна дія фтора на організм обумов-

люється його здатністю заміщати іони гідрок-

сила як у апараті костної тканини, так і у 

м’яких тканинах, а також, ймовірно у активних 

центрах ферментів [1]. Механізм дії фтора на 

тваринний організм пов’язаний з утворенням 

його комплексних сполук із кальцієм, магнієм 

та іншими елементами, що є активаторами фе-

рментних систем. Особливо це стосується йода. 

Але висока хімічна активність фтора у порів-

нянні з йодом призводить до того, що фтор мо-

же бути конкурентом йода у синтезі гормонів 

щитовидної залози і таким чином впливати на її 

функцію [14]. У зв’язку з цим актуальною є 

проблема дії на організм природного дефіциту 

йода у зонах природного та антропогенного за-

бруднення підземних вод фтором. 

Антропогенні зміни хімічного складу пі-

дземних вод зазвичай супроводжуються неста-

більністю геохімічних рівноваг у природній 

системі «порода – вода». Компоненти забруд-

нення, що надходять у ґрунтові та підземні во-

ди, часто спричиняють інтенсифікацію обмін-

них реакцій у стабільних геохімічних системах 

та призводять до утворення «проміжних» ква-

зистабільних систем. Це часто сприяє вилужен-

ню хімічних елементів як з гірських порід, так і 

з джерел антропогенного забруднення та мобі-

лізації їх підземними водами. Внаслідок цього у 

розчині знаходяться три групи хімічних елеме-

нтів та сполук: а) що знаходяться у природних 

водах; б) які присутні у джерелі забруднення та 

в) що вилужені з порід та джерел штучного за-

бруднення в процесі стабілізації новоутворених 

геохімічних систем [17]. 

Вплив фтора на геохімічні перетворення у 

системі «порода – вода» можна продемонстру-

вати на прикладі зони забруднення поверхневих 

і підземних вод та ґрунтів навколо Донецького 

хіміко-металургійного завода (сел. Донське, 

Волновахського району). Ще з кінця минулого 

століття рідинні стоки, провідну роль у яких 

відігравали соляна і сірчана кислоти та фтор, 

зливалися у ставки-накопичувачі та р. Кальчик. 

Внаслідок дренажа поверхневих вод у ґрунти, 

ґрунтові та підземні води окрім кислот та фтора 

туди ж попадають СаО, СО, NO3, AL2O3, Fe, Sn, 

Mu, Zr, Cr, Li, S, Ti, Mo, V, Nb, Ce, Sr, Hg, та 

інші шкідливі компоненти – забруднювачі, які 

саме завдяки кислотам і фтору набувають висо-

кої ступені рухливості [17]. 

Кислоти, що надходять у природне геоло-

гічне середовище навколо заводу, суттєво зме-

ншують величину рН (до 3–5) підземних вод. 

Це призводить до зміни середовища міграції 

забруднюючих компонентів, завдяки чому бі-

льшість з них стають геохімічно активнішими і, 

як наслідок – рухливішими. Такі зрушення гео-

хімічних балансів викликають інтенсифікацію 

процесів вилуження та розчинення природних 

мінералів і гірських порід і як наслідок – збі-

льшення хімічних елементів і сполук у даній 

геохімічній системі. Разом з цим, у розчинах 

збагачених фтором (до 100 мг/дм
3
), більшість з 

них утворює рухливі галоїдні комплексні спо-

луки, основним лігандом для яких є саме фтор. 

Ці комплекси можуть здійснювати водну мігра-

цію на значні відстані, впливаючи на людський 

організм. Саме це явище і спричинило, на нашу 

думку, захворювання людей що проживають 

південніше завода, на флюороз та інші неінфе-

кційні хвороби, серед яких ракові пухлини, 

остеомеоліт, хвороби ендокринної системи та 

інші.  

Висновки. Вплив фтора на людський ор-

ганізм є наслідком його геохімічних особливос-

тей. Він посилюється зі збільшенням швидкос-

тей міграції та концентрації елемента у підзем-

них водах. Важливим фактором його геохіміч-

ної міграції у підземних водах зони гіпергенезу 

є, з одного боку, здатність утворювати у підзем-

них водах рухливі комплексні сполуки, а з ін-

шого – підсилювати негативну дію на організм 

у присутності багатьох інших хімічних елемен-

тів. Все це обумовлює необхідність досліджен-

ня фтора у гідрогеохімічних та медико-

геологічних аспектах. 
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Рассмотрены структура и характер глобальной трещиноватости в пределах Юзовской прощади. Показано, что зна-

чительные дебиты природных родников на этой площади связаны с глобальной трещиноватостью. Вертикальная ориен-

тировка трещин и повышенная их водопроводимость дают основание предполагать проникновение технологических жид-

костей в горизонты пресных вод при производстве гидроразрывов пластов, применяемых в ходе добычи углеводородов. 
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ЗНАЧЕННЯ. Розглянуті структура і характер глобальної тріщинуватості в межах Юзівської площі. Показано, що значні 

дебіти природних джерел на цій площі пов’язані з глобальною тріщинуватістю. Вертикальна орієнтація тріщин і підвище-

на їх водопровідність дають підгрунтя припускати проникнення технологічних рідин в горизонти прісних вод при виконанні 

гідророзривів пластів, що застосовуються в ході видобування вуглеводнів. 

Ключові слова: глобальна тріщинуватість, джерело, фрекінг, Юзівська площа. 

 

Целым рядом исследователей на основе 

материалов дистанционного зондирования Зем-

ли, большом геологическом и геоморфологиче-

ском материале выявлена регулярная сеть ли-

нейных структур (линеаментов), охватывающая 

всю поверхность Земли. Глобальная сеть лине-

аментов группируется в систему линейных 

структур субширотного субмеридионального и 

двух диагональных направлений с азимутами, 

не зависящими от типа, возраста, географиче-

ского положения составляющих ее элементов. 

Большинством исследователей (хронологиче-

ски это Дж.Д. Муди и М. Хилл [8] , 

И.И.Чебаненко [16], С.С. Шульц [18], Т.В. Ни-

колаева [9], Г.В. Чарушин [15], Л.И. Красный 

[6], В.П.Мирошниченко и коллеги [7], Е.А. Рад-

кевич [17], А.И. Полетаев [11], B. Steinberger, H. 

Schmeling, G. Marquart [21], Н.А. Одесский [10], 

А. Dolitsky [20], В.М. Анохин [2]) физическая 

интерпретация такой сети линеаментов сводит-

ся к постулированию регулярной сети разрывов 

в тектоносфере, порожденных циклическими 

деформациями геоида под воздействием рота-

ционных и приливных сил. При этом внутрен-

нее вещество Земли в геологическом времени 

достаточно пластично, а внешние более жест-

кие слои (тектоносфера) – отвечают разрывны-

ми нарушениями и относительными смещени-

ями консолидированных блоков. Напряжения, 

возникающие по действием ротационных сил, 
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возмущений гравитационного поля под дей-

ствием приливных сил реализуются в виде си-

стемы субширотных разрывных сдвигов, 

субмеридиональных разрывов растяжения и 

диагональных сколов. Таким образом, релакса-

ция напряжений в земной коре происходит пу-

тем регулярных (колебательных) движений 

блоков, разделенных сетью разрывных наруше-

ний.  

На рис. 1 представлена роза-диаграмма 

крупных линеаментов Земли по современным 

исследованиям В.М.Анохина [2]. 

 
Рис. 1. Суммарная роза-диаграмма линеаментов Земли, имеющих длину более 165 км.  

На круговой шкале – направления лимба, град., на радиальной – количество замеров. 

 

Существенными особенностями системы 

тектонических нарушений маркируемых гло-

бальной сетью линеаментов являются: 

- прямолинейность, свидетельствующая о 

вертикальности плоскостей нарушений; 

- различная длина линеаментов, предполо-

жительно связанная с различной глубиной 

нарушений (и, соответственно, с их рангом);  

- систематичность ориентировки линеа-

ментов, т.е. существование нескольких взаимно 

пересекающихся серий параллельных наруше-

ний; 

- вертикальные колебания соприкасающих-

ся блоков создают режим постоянного обновле-

ния сети разрывов, что проявляет ее даже 

сквозь осадочный чехол не литифицированных 

осадков [7]; 

- наличие такой сети дизьюнктивных 

нарушений не обязательно предполагает 

направленные вертикальные смещения блоков 

и различие мощностей геологических слоев с 

двух сторон от разломов;  

- глобальная сеть тектонических наруше-

ний представляет собой зоны повышенной 

проницаемости, с которыми часто увязывается 

план рудопроявления [12]. 

Важнейшим следствием существования ак-

тивной сети тектонических нарушений являет-

ся то, что геологически активные зоны, контро-

лируемые этими линейными структурами, пря-

мо, или косвенно влияют на экологическую си-

туацию в районе своего расположения. В част-

ности, постоянное обновление в литифициро-

ванных породах зон трещиноватости, должны 

учитываться при оценке изолирующей роли 

водоупоров. 

Поскольку в практику геологических ис-

следований вышеуказанные представления о 

наличии глобальной сети линеаментов вошли 

еще не достаточно широко, авторы считает 

уместным привести примеры ее проявления в 

различных ландшафтах Земли. На рис. 2 пред-

ставлены примеры проявления глобальной сети 

в различных частях планеты: на архипелаге се-



Вісник Харківського національного університету, № 1084  

 - 248 - 

верных островов в Северной Америки, Тихо-

океанских островах Южной Америки, Цен-

тральной и Южной Азии, Северной Европе, 

Северо-Восточной Австралии. 

Данная работа посвящена предваритель-

ному анализу региональной сети линеаментов 

на юге Харьковской и севере Донецкой обла-

стей - в районе Юзовской площади (ЮП) и ана-

лизу ее гидрогеологического значения. 

 В результате геологической изученности 

территории Украины выявлена сеть тектониче-

ских нарушений, имеющая выраженную ам-

плитуду смежных блоков, а геофизическая изу-

ченность с большей или меньшей точностью 

дает картину сети крупных дизьюнктивов во-

обще. Учитывая известную ограниченность 

данных картировочного бурения, неоднознач-

ность интерпретации геофизических материа-

лов и методические подходы геологического 

картирования, акцентирующие внимание на 

доказательной базе при картировании тектони-

ческих нарушений (изменения абсолютных от-

меток геологических границ, мощностей геоло-

гических тел и пр.) можно предполагать, что 

разрывные нарушения сплошности геологиче-

ских структур, не образующих существенных 

смещений и не контролирующих изменение 

мощностей геологических тел остаются за рам-

ками традиционных геологических исследова-

ний. Вместе с тем, подобные структуры прояв-

ленные в геологической среде в виде зон по-

вышенной трещиноватости, находят отражение 

в рельефе земной поверхности, особенно в 

структуре эрозионной сети [4]. Поэтому более 

эффективными методами изучения таких 

структур могут быть методы анализа структуры 

рельефа, в том числе линеаментный анализ.  

Региональная сеть трещиноватости в 

районе Юзовской площади. 

Материалы дистанционных исследований 

дают объективное представление о ландшафтах 

и при отсутствии свежих наносов, лесной рас-

тительности, облачного и снегового покрова 

позволяют выявлять структуру геологических 

образований и тектонические нарушения. В то-

же время юг Харьковской и север Донецкой об-

ластей, где расположена ЮП, характеризуется 

густой сетью речных долин с молодыми аллю-

виальными отложениями, сравнительно густым 

покровом влаголюбивой растительности, нали-

чием лесов и почти сплошной распаханностью 

остальной территории. В этих условиях распо-

знаются только наиболее крупные структуры 

геологического и тектонического плана. Для 

распознания тектонических структур меньшего 

масштаба нами была использована топологиче-

ски корректная цифровая модель рельефа, с до-

статочной степенью точности отражающая не 

только высоту земной поверхности, но и струк-

туру поверхностного стока, созданная на осно-

ве топографических материалов. Методическим 

и технологическим аспектам создания таких 

цифровых моделей рельефа посвящена отдель-

ная публикация [1]. Фрагмент такой цифровой 

модели, визуализированной в виде рельефной 

поверхности, искусственно «подсвеченной» с 

одной из сторон, показан на рис. 3а.  

Не смотря на существенную мощность 

осадочных пород в пределах рассматриваемой 

территории (от первых метров до 100-150 м и 

более) по конфигурации эрозионной сети и 

пластике рельефа в пределах водораздельных 

пространств явно прослеживаются прямоли-

нейные элементы. Наиболее убедительными 

случаями являются длинные, более 5-7 км пря-

молинейные участки тальвегов балок и тальве-

ги балок с двух сторон от водораздельного про-

странства, которые точно ложатся на одну ли-

нию. В некоторых случаях это протяженные 

строго прямолинейные участки русел рек, 

фрагменты уступов на склонах, которые ложат-

ся на одну протяженную линию, а также ком-

бинации перечисленных элементов. Авторы 

предполагает, что это проявление таких же 

прямолинейных элементов, сеть которых выяв-

лена в других районах планеты. 

Для увеличения объективности распозна-

ния линеаментов использовался общепринятый 

при дешифрировании фотоматериалов метод, 

заключающийся в сопоставлении результатов, 

полученных несколькими дешифровщиками, в 

данном случае - тремя. Отрезки линий, повто-

ряющиеся у всех трех исполнителей, вынесены 

на карту рельефа как окончательный результат 

(рис. 3а). 

Длина выявленных линеаментов колеблет-

ся от 5 до 50-55 км. Шаг линеаментов (расстоя-

ние между параллельными линеаментами) со-

ставляет от 0,6-1 км до 3-5 км. 

Авторы отдает себе отчет, что результат 

дешифрирования зависит от масштаба карты, и 

в данном случае мы видим определенный ранг 

структур, а более крупные тектонические ли-

нии и структуры более мелкие не распознают-

ся. Поэтому картину предполагаемой сети ли-

неаментов, показаную на рис. 3б можно считать 

не полной. 

Если выявленные линеаменты являются 

элементами планетарной регматической сети, 

то в силу своей прямолинейности они являются 

разрывными нарушениями, ориентированными 

в вертикальных плоскостях. Их проявление в 

рельефе и чехле рыхлых осадочных пород яв-

ляется косвенным подтверждением регулярных  
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Рис 2. Примеры проявления глобальной трещиноватости на космоснимках (Google Earth).  

Стрелками показаны линеаменты разных направлений. 
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Рис. 3. Рельеф в районе среднего течения р.Северский Донец (части Харьковской и Донецкой обла-

стей) - а) с линиями разрывных нарушений (прямые отрезки) и крупными родниками (кружки) – б). 

Пунктирной линией оконтурены участки совместной деятельности компаний Royal Dutch Shell и 

«Укргаздобыча», двойной пунктирной линией - Юзовская площадь планируемых работ на сланцевый 

газ компании Royal Dutch Shell. Цифрами обозначены родники с большими дебитами:  

1 - Новоберезовский 2 - Синиха, 3 - Гремучий, 4 – Лозовеньковский,  

5 - Кириченкова криница, 6 - Протопоповский, 7 - Викнына, 8 - Буркуча.  

Направление на север совпадает с вертикальными линиями сетки. Шаг сетки – 40 км. 
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Рис. 4. Суммарная роза-диаграмма линеаментов района Юзовской площади.  

На круговой шкале – направления лимба, град., на радиальной – количество замеров. 

 

вертикальных колебательных смещений блоков 

земной коры.  

По результатам статистической обработки 

построена диаграмма частот линеаментов по их 

ориентировке – рис. 4. 

Линеаменты выявленные в районе ЮП 

имеют несколько отличную ориентировку от 

общепланетарной сети и группируются в ос-

новном в следующие серии: субширотная – 90-

100°, субмеридиональная – 0-5° и диагональная 

– 50-60°. Еще одна диагональная с азимутами 

линеаментов 110-120° сливается в общую сово-

купность с субширотной. Обращает на себя 

внимание очень четкая ориентировка субмери-

диональных элементов и сильное преобладание 

субширотных.  

Таким образом, по своей ориентировке эта 

сеть несколько отличается от глобальной регма-

тической сети тектонических разрывов и сколов 

Земли более высокого ранга (см. рис.1), в тоже 

время сходными чертами являются прямоли-

нейность, систематичность (наличие серий па-

раллельных линий) и наличие ортогональных 

систем линеаментов. 

Необходимо отметить, что в рассмотрен-

ном районе более чем на планетарной розе-

диаграмме выражены минимумы в направлении 

трещиноватости: это секторы 10-40°, 60-85° и 

125-180°.  

Одним из объяснений отличия диаграмм 

общепланетарной и региональной трещинова-

тости может быть влияние широты на направ-

ление диагональных систем (сколов), на что 

указывают многие исследователи физической 

стороны этого явления [2,9,10,16,20].  

На рисунке 3а вынесены также крупные 

родники, которые имеют координаты и дебиты, 

указанные в таблице 1.  

Из рисунка видно, что все крупные родни-

ки контролируются зонами выявленных линеа-

ментов. 

Гидрогеологическое значение выявле-

ных линеаментов. 

Согласно существующей классификации [14] 

источники, отмеченные на рис. 3б относятся к 

«значительным» (более 1 л/с) и «весьма значи-

тельным» (более 10 л/с). Практически такие 

дебиты реализуются только в случае сбора в 

одну точку подземной воды, формируемой на 

значительной площади. Для рассматриваемой 

территории питание родников с дебитом от 2,5 

до 80 л/с при значении модулей подземного 

стока от 0,01 до 6,96 л/с*км
2
 (см. табл.1) проис-

ходит в пределах участков земной поверхности, 

имеющих расчетную площадь от 1,9 до 36,4 

км
2
. Такое возможно лишь в случае движения 

воды по трещине достаточно большой протя-

женности и водопроводимости, которая одно-

временно является дреной для второстепенных 

подводящих каналов (оперяющих трещин или 

пересекаемых порово-пластовых коллекторов). 

Поэтому наличие родников в рассматриваемом 

районе согласуется с наличием, по крайней ме-

ре, нескольких крупных трещин, имеющих  
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Таблица1 

Местоположение и дебит крупных родников в южной части Харьковской области по данным  

полевых обследований, выполненных автором и коллегами (координаты взяты из GOOGLE Earth 

№ на 

карте 

Наменование родника Географические координаты Дебит, 

л/с 

Модуль 

подзем-

ного стка, 

л/с·км
2
 

Пло- 

щадь 

водо- 

сбора, 

км
2
 

северной  

широты 

восточной 

долготы 

1 Новоберезовский  49°38΄00΄΄ 37°29΄30΄΄ 2,4 1,25* 1,9 

2 Синиха 49°31΄43΄΄ 37°33΄30΄΄ 2,7 1,25* 2,2 

3 Гремучий 49°25΄50΄΄ 36°29΄41΄΄ 4,0 1,25* 3,2 

4 Протопоповский 49°15΄08΄΄ 36°55΄49΄΄ >2,5 1,25* >2,0 

5 Лозовеньковский 49°15΄44΄΄ 36°38΄00΄΄ 7,02 0,4* 17,6 

6 Кириченкова Криница 49°13΄11΄΄ 37°15΄44΄΄ >5 1,25* >4,0 

7 Викнына 49°05΄51΄΄ 37°29΄43΄΄ >80 6,96** >11,5 

8 Буркуча 48°59΄06΄΄ 36°26΄44΄΄ >2 0,055* >36,4 

* - по данным из [13]  

** - по данным из [19] 

 

высокую проводимость. 

В природных условиях родниковый сток по 

трещинам обусловлен гидравлическим гради-

ентом между зонами питания, находящимися на 

относительно возвышенных участках (водораз-

дельных равнинах и пологих склонах) и места-

ми разгрузки - выходами родниковых вод на 

поверхность земли – в тальвегах балок и в ос-

новании склонов речных долин. Максимальные 

значения гидравлических градиентов опреде-

ляются амплитудой вертикального расчленения, 

которая на рассматриваемой территории не 

превышает 100 -150 м. В случае, если такие по-

токи приурочены к вертикальным трещинам, 

открытым на большую глубину, то в природных 

условиях, в силу движения по более коротким 

путям (потоки с наибольшими градиентами), 

водообмен происходит в основном в их верхней 

части, а с глубиной в этих трещинах движение 

воды замедляется. Поэтому минерализованные 

воды, залегающие на больших глубинах не ока-

зывают или почти не оказывают своего влияния 

на химический состав родниковых вод, которые 

для рассматриваемого района остаются в ос-

новном пресными. Так, по данным ООО «Ла-

боратория качества воды «ПЛАЯ» минималь-

ное содержание солей наблюдается в воде род-

ника Викнына - 143 мг/дм
3
, а максимальное - в 

воде наиболее минерализованного Протопопов-

ского родника – 1304 мг/дм
3
. Такие значения 

сопоставимы с гидрохимическими параметра-

ми пресных поверхностных вод района, что 

свидетельствует о формировании родникового 

стока в верхнем гидрогеологическом этаже, где 

циркулируют пресные воды. 

Поскольку выявленные линеаменты трак-

туются авторами как разрывные нарушения, 

проявленные в виде зон повышенной трещино-

ватости, которые периодически обновляются 

относительными колебаниями соседних блоков, 

то можно предполагать их повышенную прони-

цаемость на большую глубину. Предположение 

о наличии таких каналов на глубинах добычи 

адсорбированных углеводородов поднимает 

очень важные вопросы, связанные с технологи-

ей фрекинга. Во-первых, как и для любого 

участка земной поверхности, для Юзовской 

площади это указывает на реальную опасность 

проникновения по вертикальным каналам 

(плоскостям разломов) минерализованных вод 

зоны застойного режима и токсичной фрекин-

говой жидкости, которая закачивается в недра 

под давлением до 1000 атмосфер и более, что 

эквивалентно столбу воды высотой 10 000 м и 

более. В разломах, заполненных подземными 

водами, стратифицированными по минерализа-

ции, при таких давлениях, приложенных на 

глубине, будет происходить инверсия потоков, 

поскольку искусственные гидравлические гра-

диенты на два порядка превосходят природные. 

Во-вторых, при производстве гидроразрывов 

(фрекинге) в горизонтальных скважинах значи-

тельной протяженности (1,5-3,0 км - по данным 

компании Royal Dutch Shell) ожидаемое дроб-

ление сланцевых и иных пород, содержащих 

газ, может и не происходить по причине раз-

грузки фрекинговой жидкости в емкости бли-

жайших разломов. В таком случае давление при 

нагнетании фрекинговой жидкости не достига-

ет геостатического вследствии не герметично-

сти системы из-за наличия вертикальных 

сквозных трещин. 

В последние годы вопросу вертикальной 

связи водоносных горизонтов в гидрогеологи-
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ческих структурах Украины были посвящены 

исследования академика В.М.Шестопалова и 

коллег, в которых приводятся количественные 

оценки времени проникновения поверхностных 

вод в водоносные горизонты и делается вывод о 

наличии «зон быстрой вертикальной миграции» 

[17]. С помощью математического моделирова-

ния гидрогеологических условий Днепровско-

Донецкого артезианского бассейна показано, 

что традиционные представления об артезиан-

ских бассейнах как о структурах с четкими зо-

нами питания, транзита и разгрузки не выдер-

живают критики, в реальности в направлении 

от Среднерусской возвышенности к долине 

Днепра в гидрогеологическом этаже пресных 

подземных вод (до альб-сеноманского водонос-

ного комплекса включительно) имеет место 12 

полных ячеек водообмена [3]. В этом случае 

зонами питания являются водораздельные про-

странства, а зонами разгрузки – долины мест-

ных рек, т.е. имеет место достаточно активное 

перетекание воды сквозь мергельно-меловую и 

иные водоупорные толщи. Таким образом, даже 

такие выдержанные по простиранию водоупо-

ры как мергельно-меловая толща, состоящая из 

относительно пластичной породы и имеющая 

мощность в 200-300 м, не являются препят-

ствием для вертикального перетекания воды, 

что может быть следствием систематического 

обновления трещин. На востоке Харьковской 

области, в горизонтах, залегающих выше и ни-

же мергельно-мелового водоупора, имеющего 

мощность порядка 200-300 м, содержится схо-

жая по минерализации и химическому составу 

вода (сульфатная, с минерализацией до 1,5-1,9 

г/дм
3
, что гидрогеологически можно пояснить 

только наличием каналов активного нисходяще-

го перетекания, наиболее вероятно – система-

тической сети трещин. В тоже время для райо-

нов с большей мощностью мергельно-мелового 

водоупора, состав вод подмеловых и надмело-

вых горизонтов существенно различается [5], 

что, по-видимому, является следствием повы-

шенной пластичности мергельно-меловых по-

род на глубинах свыше 300 м и приводит к из-

вестной разобщенности указанных горизонтов, 

при которой время для формирования отлично-

го состава воды (жесткой в верхних горизонтах 

и мягкой – в нижних) оказывается достаточ-

ным.  

Рассматриваемый нами район планируемой 

добычи газа находится на южном крыле Дне-

провско-Донецкого артезианского бассейна и в 

пределах малых артезианских бассейнов Дон-

басса, где с севера (от Балаклеи) на юг (к Сла-

вянску и Краматорску) мощность мергельно-

мелового водоупора систематически уменьша-

ется до нескольких десятков метров и на значи-

тельной части территории этот слой отсутству-

ет. Метаморфизованные каменистые породы 

пермского и каменноугольного возраста (арг-

лиллиты, алевролиты, песчаники, известняки) в 

южном направлении приподняты, что опреде-

ляет наличие трещиноватой среды на неболь-

ших глубинах, (в отдельных местах - вплоть до 

поверхности). Опыт горных работ в шахтах 

Донбасса показывает, что водопритоки в выра-

ботки происходят и на глубинах 1,5 км и более. 

На таких глубинах водопроводящими путями 

чаще бывают трещинные коллекторы. При 

нагнетании в эту среду под большим давлением 

технологических фрекинговых жидкостей по-

стоянно обновляющаяся систематическая сеть 

вертикальных трещин в каменистых породах 

представляет собой каналы эффективного про-

никновения. Плотность расположения верти-

кальных разломов на ЮП (даже при неполной 

их выявленной картине – см. рис.3а – характер-

ное расстояние между соседними разломами 

составляет 0,6-5,0 км) практически не дает воз-

можности размещения куста горизонтальных 

скважин, имеющего радиус захвата 3-5 км, не 

затрагивающего эту тектоническую сеть.  

Выводы.  

1. В районе планируемой разведки углево-

дородов на стыке Харьковской и Донецкой об-

ластей с помощью цифровой карты рельефа 

выявлена регулярная сеть прямолинейных ли-

неаментов, длинной от 5 до 50 км, имеющая 

основные направления: субширотное – 90-100°, 

субмеридиональное – 0-5° и диагональное – 50-

60 °. Еще одно направление линеаментов - 110-

120° - сливается в общую совокупность с суб-

широтным направлением. По своей ориенти-

ровке выявленная сеть несколько отличается от 

глобальной регматической сети тектонических 

разрывов и сколов Земли более высокого ранга, 

в тоже время сходными чертами являются пря-

молинейность, систематичность (наличие серий 

параллельных линий) и наличие ортогональных 

систем линеаментов. 

2. Разрывная природа выявленных линеа-

ментов, рассматриваемых как зоны повышен-

ной трещиноватости и вертикального водооб-

мена, подтверждается наличием высокодебит-

ных родников, собирающих воду со значитель-

ных по площади участков. 

3. В настоящее время при широком внед-

рении метода фрекинга гидрогеологические и 

экологические аспекты такой технологии газо-

добывающими компаниями игнорируются. Не 

учет наличия сети глобальной трещиноватости 

литосферы создает реальную угрозу утечек 

фрекинговой жидкости в открытые разломы. В 
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связи с этим в общем случае можно предпола-

гать низкую эффективность операций по извле-

чению углеводородов и загрязнение верхних 

этажей подземной гидросферы, где залегают 

пресные подземные воды, используемые для 

питьевого водоснабжения. 
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Ю.Ф. Кобченко, к.геогр.н., доцент, 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіга 

 

ВНЕСОК Г.П. ДУБИНСЬКОГО У РОЗВИТОК МЕТЕОРОЛОГІЇ І КЛІМАТОЛОГІЇ 

(до 100-річчя від дня його народження) 

 

 
 

Минає час але пам’ять дбайливо зберігає 

світлі спогади про нашого вчителя – Георгія 

Петровича Дубинського, якому у цей час науко-

ва громадськість відзначає 100-річча з дня його 

народження, вшановує його як видатного нау-

ковця, педагога, громадського діяча. У розвитку 

вітчизняної науки Георгій Петрович відомий як 

дослідник у галузі метеорології, кліматології, 

геофізики атмосфери, агрометеорології, меліо-

ративної географії. Георгій Петрович Дубинсь-

кий започаткував новий науковий напрямок у 

галузі мікрокліматології, у рамках якої поряд з 

теоретичними проблемами розв’язується низка 

актуальних прикладних питань, в основному 

пов’язаних із інтенсифікацією сільськогоспо-

дарського виробництва. 

Основні роботи Г.П. Дубинського на пер-

ших етапах його діяльності присвячені клімату 

Західного Сибіру та з’ясуванню особливостей 

клімату окремих регіонів СРСР. У більш пізніх 

працях він розглядає геофізичні проблеми, клі-

матичні умови будівництва Каховської ГЄС, 

кліматичним особливостям лісосмуг. 

Подальші роботи Г.П. Дубинського 

пов’язані і дослідженням ефективності різних 

методів боротьби зі шкідливими природними 

явищами, передусім з ефективністю водних ме-

ліорацій. У зв’язку з цим дослідження проводи-

лись у плані вивчення посушливо-суховійних 

явищ в Україні, оцінки гідромететеорологічної 

ефективності різних видів зрошення, вивчення 

ефекту взаємодії лісосмуг і зрощення, взаємодії 

зрошуваних і незрошуваних площ, вивчення 

впливу водойм на мікроклімат прилеглих сте-

пових районів на прикладі Дніпра. 

У 1948 р Георгій Петрович на кафедрі фі-

зичної географії і картографії Харківського уні-

верситету започаткував вивчення гідрометеоро-
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логічних проблем зрошуваного землеробства в 

Україні, а у 1961 р при кафедрі ним була ство-

рена науково-дослідна лабораторія.  

Першочерговими завданням лабораторії 

стало вивчення прикладних наукових питань 

метеорології і кліматології і розробка практич-

них заходів спрямованих на активний вплив на 

негативні природні явища, зокрема на посухи і 

суховії. 

Дослідження гідромететеорологічної ефек-

тивності зрошення сільськогосподарських куль-

тур проводились у різних районах степової зо-

ни України: Каменського поду, оазису Асканія-

Нова, Брильовській дослідній станції , в районі 

Інгулецької зрошувальної системи , а також у 

регіонах недостатнього зволоження північного 

степу , лісостепу, на зрошувальних полях Хар-

ківської і Донецької областей. 

На тлі різнобічних наукових спрямувань 

Г.П. Дубинського основними були науково-

методичні питання теплобалансових дослі-

джень зрошуваних територій, організація 

градієнтних досліджень і методи розрахунку 

складових теплового балансу. Цим питанням 

надавалась значна увага у науковому аспекті і у 

навчальному процесі. 

Тепловий баланс і його складові у сукуп-

ності з комплексом метеорологічних величин є 

основними кліматотвірними факторами і кіль-

кісними характеристиками умов вегетації сіль-

ськогосподарських культур і природних фітоце-

нозів. Якщо дані метеорологічних спостере-

жень виконуються за стандартних умов на ме-

режевих метеорологічних станціях, то для 

отримання теплобалансових характеристик не-

обхідна організація спеціальних градієнтних 

спостережень на метеорологічних станціях 1-го 

розряду, або в експедиційних умовах, у відпові-

дності до спеціальних наукових програм. При 

розв’язанні практичних питань дослідження 

фітопогодних комплексів необхідно мати 

об’єктивну оцінку теплобалансових процесів на 

основі проведених градієнтних спостережень. 

Проведені дослідження дали можливість 

сформулювати теплобалансовий підхід у визна-

ченні посушливо-суховійних явищ і запропону-

вати новий енергетичний показник – коефіцієнт 

тепло-вологообміну, що є комплексним показ-

ником інтенсивності посушливо-суховійні яви-

ща, ступеню впливу меліорацій на мікроклімат 

сільськогосподарських угідь, ефективності 

зрошувальних меліорацій.  

Вивчення цих проблем дозволило обґрун-

тувати нову наукову галузь дослідження – мелі-

оративну агрометеорологію, яка обґрунтовує 

заходи щодо конструктивного перетворення 

природних умов, раціонального використання 

природних ресурсів і всебічної охорони приро-

дного середовища. Сьогодні дослідження у цій 

галузі проводяться у багатьох університетах, 

науково-дослідних інститутах, галузевих уста-

новах.  

Досвід проведення гідромететеорологічних 

досліджень працівниками науково-дослідної 

лабораторії під керівництвом Г.П. Дубинського 

у різних регіонах Лівобережної України дозво-

лив зібрати значний фактичний матеріал, уза-

гальнити і проаналізувати його, а також зроби-

ти висновки й подати практичні рекомендації 

для потреб меліорації і сільського господарства. 

Значний внесок зробив Георгій Петрович у 

розвиток меліоративної географії, що виникла у 

60-х роках минулого століття у зв’язку з широ-

кими масштабами меліоративного будівництва 

в країні і необхідністю науково-методичного 

забезпечення виконуваних робіт. Меліоративна 

географія, як комплексна наукова дисципліна, 

вивчає закономірності розміщення меліорова-

них земель і розвиток меліорацій, спрямованих 

на покращення і перетворення природних, гос-

подарських і соціальних умов на благо розвитку 

суспільства. У цілому – це географія перетво-

рень, що проводяться з метою раціонального 

використання природних ресурсів і покращення 

природного середовища.  

Дослідження в галузі меліоративної геог-

рафії пов'язані з аналізом властивостей 

об’єктів, які вивчаються різними дисциплінами. 

Особливістю формування меліоративної геог-

рафії як міждисциплінарної галузі являє собою 

об'єднання, з одного боку, групи практичних 

завдань, пов'язаних з визначенням необхідності 

у меліораціях та можливості їх проведення, а з 

іншого боку широкого вибору дисциплін, що 

беруть участь у розв'язанні поставлених задач.  

Георгій Петрович проводив велику суспі-

льно-громадську роботу у Географічному това-

ристві СРСР, входив до складу вченої ради і 

медальної комісії центральної організації і був 

головою Харківського відділення. Під його ке-

рівництвом Географічне товариство проводило 

наукові географічні дослідження, з’їзди, конфе-

ренції, виконувалась, затверджена урядом, нау-

кова програма з вивчення природних ресурсів 

Лівобережної України, видавалась наукова літе-

ратура. Його редакторська діяльність була на-

правлена на регулярний випуск наукових збір-

ників Географічного товариства, геолого-

географічного факультету, матеріалів наукових 

конференцій, що проходили на факультеті.  

Він назавжди залишиться у пам’яті науко-

вців, учнів і послідовників як видатний вчений, 

прекрасний педагог, вихователь молодих дослі-

дників, чуйна людина. 
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ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА І.Ю. ЛЕВИЦЬКОГО 

 

 
 

24 листопада 2013 р. на 82 році життя по-

мер Іван Юрійович Левицький, з ім’ям якого 

пов’язана ціла епоха в розвитку і становленні 

кафедри фізичної географії і картографії геоло-

го-географічного факультету імені В.Н. Каразі-

на, яку на протязі 29 років очолював Іван Юрі-

йович – видатний український картограф, док-

тор географічних наук, професор, дійсний член 

Української Екологічної Академії, академік 

Академії педагогічних і соціальних наук та Ро-

сійської Академії природничих наук, заслуже-

ний діяч науки і техніки України, заслужений 

професор Харківського національного універ-

ситету імені В.Н. Каразіна, професор кафедри 

екології та неоекології екологічного факультету 

Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна.  

Народився І.Ю.Левицький на Поліссі, в се-

лі Селець Народицького району Житомирської 

області. Дід Івана Юрійовича був поважною 

людиною – священником в Народичах, батько 

працював учителем початкових класів (довгі 

п’ятнадцять років був репресований), а мама, 

Ганна Романівна, яка закінчила лише курси з 

ліквідації неграмотності (лікнеп), тяжко працю-

вала і мріяла про вищу освіту для свого єдиного 

сина. 

Закінчивши школу, Іван Юрійович у 1950р. 

вступив до Харківського сільськогосподарсько-

го інституту ім. В.В. Докучаєва на факультет 

інженерів землевпорядкування, де познайомив-

ся з майбутньою дружиною, Лідією Федорів-

ною. На п’ятому курсі І.Ю.Левицького запро-

сили викладати аерофотогеодезію до Житомир-

ського технікуму землевпорядкування, а в 1957 

році на запрошення декана факультету інжене-

рів землевпорядкування, професора Я.І. Петре-

нка, Іван Юрійович повернувся з Житомирщи-

ни і вступив до аспірантури Харківського сіль-

ськогосподарького інституту, в якому на протязі 

22 років пройшов шлях від асистента – до про-

фесора, завідувача кафедри геодезії та картог-

рафії. У 1964 році Іван Юрійович успішно за-

хистив кандидатську дисертацію “Сільськогос-

подарське картографуваня територій виробни-

чих колгоспно-радгоспних управлінь Полісся 

УРСР”, а через дев’ять років (в лютому 1973р.), 

в Київському державному університеті ім. Т.Г. 

Шевченка відбувся захист його докторської ди-

сертації “Наукові основи комлексного сільсько-
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господарського картографування Української 

РСР” на звання доктора географічних наук (на-

уковий консультант, професор М.І. Нікішов). У 

1976 р. Вища атестаційна комісія затвердила 

його у званні професора. 

На початку 1979 р. І.Ю.Левицького запро-

сили на посаду професора кафедри фізичної 

географії і картографії Харківського державно-

го університету, а в 1989р. – обрали її завідува-

чем. Десять років Іван Юрійович очолював 

профсоюзний комітет Харківського університе-

ту, поєднуючи цю роботу з керівництвом кафе-

дрою, створеною науково-дослідною лаборато-

рією тематичного картографування, керівницт-

вом дипломними і кандидатськими роботами.  

Енергія та працездатність Івана Юрійовича 

вражаючі: - фундатор Харківської картографіч-

ної наукової школи; - автор теорії комплексного 

сільськогосподарського картографування (роз-

робив зміст, принципи проектування і методику 

створення окремих карт, серій карт і комплекс-

них атласів сільського господарства, як для 

окремих підприємств даного профілю, так і для 

адміністративних районів, областей, та респуб-

лік бувшого Союзу, зокрема Молдавії, Вірменії, 

Білорусії, Московської області тощо); - зробив 

значний внесок в становлення наукових основ 

еколого-природоохоронного картографування 

(співавтор тритомного наково-довідкового посі-

бника з атласного природоохоронного картог-

рафування, науковий керівних розробки першої 

в Радянському Союзі серії еколого-

природоохоронних карт адміністративної обла-

сті і великого промислового центру, на прикладі 

Харківської області і м. Харкова); - за його нау-

ковим керівництвом створено перший шкільно-

краєзнавчий атлас Харківщини (виданий у 

1993р.) в українсько- і російськомовному варіа-

нтах; - автор загальносоюзних навчальних про-

грам курсів з геодезії, землевпорядкування, то-

пографії і картографії; - автор і співавтор понад 

350 публікацій, в тому числі підручників, на-

вчальних посібників, методичних вказівок, карт 

і атласів; - ініціатор і організатор проведення у 

м.Харкові щорічних міжнародних науково-

практичних семінарів з безперервної географі-

чної освіти і картографії. 

Завжди, скільки його пам’ятаємо він був 

вимогливий, принциповий керівник, професіо-

нал-картограф, генератор ідей, організатор “від 

бога”, людина, яка не зраджувала свого слова, 

не терпіла підлоти і нещирості, яка до своїх уч-

нів відносилась по-батьківськи: лаяла і хвалила, 

пишалася і допомагала, виховувала і радила, а у 

важку хвилину могла підставити надійне плече. 
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THE FEAUTURES OF OIL AND GAS-CONDENSATE RESERVOIRS FLOODING 

IN THE FIELDS OF THE DNIEPER-DONETS DEPRESSION 
 

The probable reasons of stratal water found in the hydrocarbon reserves and in the wells are considered 

in this article. It is established that areas of reservoirs with the hydrophobic character of wettability compli-

cate the process of hydrocarbon reservoirs development because of their selective flooding. The mechanism 

of selective flooding action is shown. It is proved that the reservoir rocks of gas-condensate reservoirs with a 

high content of condensate in the formation gas are water-repelling in the development process. In the paper 

a methodological approach is suggested, based on which it is possible to predict the most likely direction of 

stratal water flow for irrigation mechanism of the selective flooding, which will make it possible to adjust the 

process of hydrocarbon reservoirs development. To do this, it is important to have specific geological and 

hydrodynamic models. 

Keywords: reservoir, selective flooding, water-repellent reservoir. 
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FORECAST OF NEW HYDROCARBON TRAPS OBJECTS NEAR THE CHUTOVO-

BELUHOV SALT STOCK USING STRUCTURAL-GEOMORPHOLOGIC RESEARCHES 

 

The search problem of new perspective oil and gas sites in old oil-and-gas-bearing area is discussed in 

this article. Quantitative indicators of the structures containing hydrocarbon deposits and the procedure of 

borders definition of the salt diapir with the use of landscape indicators have been described. Ranges of 

quantitative indicators have been used for forecasting. Results of forecasting near the diapir perspective 

blocks which are possible hydrocarbon traps with the use of landscape-geoindication and morphometric 

methods of structural-geomorphologic researches are submitted in this article. New perspective places of 

probable availability of hydrocarbons traps are predicted near Chutovo-Beluhov salt diapir in the central part 

of Dnieper Donets Depression of Ukraine. 

Keywords: landscape-geoindicative interpretation, morphostructure, morphometric methods, salt diapir 

(salt-dome structure), structural-geomorphologic researches. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF GROUNDWATER CHEMICAL COMPOSITION  

OF SHIRAZ AND HORRAMAB INTERMONTANE BASINS OF IRAN 
 

Determining the similarity of the chemical composition of groundwater wells and many sources on a 

large number of chemical elements and compounds (10 and over) is a very difficult task. We have proposed a 

new method to determine the similarity of groundwater chemical composition. The method is based on the 

use of cluster analysis. Applying this analysis allows us to find underground water with similar chemical 

composition in different areas and aquifers, predict possible contamination and avoid exhaustion. The meth-

od was tested by comparing the chemical composition of the groundwater in Horramabad and Shiraz inter-

montane basins of Iran. It has been found that these groundwater intermontane depressions have similar 

chemical composition.  

Keywords: Iran, Shiraz and Horramabad intermontane basins, groundwater, chemical composition, 

cluster analysis, similarity. 
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COMPOSITION AND PARAGENESES EVALUATION OF PICROILMENITES FOUND IN SEDI-

MENTARY COMPLEXES TO FORECAST THEIR PRIMARY SOURCES 

 

Heavy concentrate and mineralogical analysis of the composition and typomorphic peculiarities of 

picroilmenites and their parageneses found in the sedimentary complexes of the Olenyok region of western 

Yakutia has been carried out to forecast their primary sources. The form, survival rate and quantity of 

picroilmenite grains have been studied in the stream sediment sample. Their chemical composition has been 

determined and diagrams of TiO2-MgO and Cr2O3-MgO content have been made. Within the boundaries of 

the region the dispersion halo of kimberlite indicator mineral (KIM) in the modern sediments is characterized 

by the highest survival rate in comparison with the neighboring territories that along with their superior size 

distribution and hurricane contents, clearly indicates the immediate vicinity of primary sources. Ulakhan-

Yurege field,that has been forecast includes the basins of the Ulakhan-Yurege, Ulakhan-Talahtah and Tustakh 

rivers and is characterized by local KIM halo with a high survival rate in Lower Cretaceous and modern sed-

iments (picroilmenite grain of class I and II up to 40%). 

Keywords: mineralogical criteria, composition and parageneses of picroilmenites, kimberlte indicator 

minerals (KIM), primary sources. 
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STRUCTURALLY-TECTONIC FEATURES OF SOUTH-EAST SEGMENT IN  

DNIEPTR-DONETS RIFT (FROM POSITION OF STRIKE-SLIPING TECTONICS) 

 

The geological phenomenon, related to the salt-strike-slip structures (SSSS), goes beyond the scopes of 

traditional ideas about the structurally-tectonic structure of anticlinal swells in anticlinal areas. In connection 

with a reliable selection seismicity of 3D horizontal strike-slip faults, there is a necessity for the new tectonic 

districting of south-east segment of Dniepr-Donets graben (DDg) from position of salt-strike-sliping tecton-

ics. On the example of Kochybiivsk-Oliksiivsk and Elizavetivsk-Bilyaevsk areas of anticlinal structural high 

are shown in the light of new ideas about genesis and terms of horizontal strike-slip faults structures for-

mation, as well as the general features of salt-strike-slip swells and structures, timed to areas of horizontal 

compression. Depending on structural position in the area of strike-slip, the structures of V order are divided 

into maternal brahianticline, maternal stocking of blocks, handing of gorst-anticline and salf-strike-slip ones. 

In this case basic structures-forming factors in forming structures of V order served as local strike-slip of IV 

of order. 

Keywords: break a secret, raising, strike-slip faults, salt-strike-slip area (SSSA), salt-strike-slip struc-

tures (SSSS). 

 
References 

1. Vasilenko, O.L. (2013). Osoblivostі zdvigovoy tektonіki Medvedіvs'ko-Kas'janovs'kogo valu Dneprovs'ko-Donec'koy 

zapadini. Zb. materialіv mіzhnar. nauk.-prakt. konf. "Nafta і gaz Ukrayni, 43-45. 

2. Vasilenko, O.L., Bartashhuk, O.V., Panasenko, V.V., Zdorovenko, M.M. (2013). Elementi zdvigovoy tektonіki v for-

muvannі Shіdno-Medvedіvs'kogo pіdnjattja. Vіsnik HNU, 1049, 13-21. 

3. Krivulja, S.V, Bartashhuk, O.V, Vasilenko, O.L, Zdorovenko, M.M. (2013). Soljano-zdvigovі strukturi – novij per-

spektivnij ob'ekt dlja poshukіv nafti і gazu v Dneprovs'ko-Donec'kіj zapadinі. Zb. materialіv III-ej mіzhnar. nauk.-

prakt. konf. "Naftogazova geofіzika – іnnovacіjnі tehnologіy", Іvano-Frankіvs'k, 79-83. 

4. Semenozhenko, N.P. (1970). Almazonosnost' jugo-zapadnoj okrainy Russkoj platform. Kiev, Nauk. dumka, 299 s. 

5. Burtman, V.S. (1963). Talaso-Ferganskij sdvig i sdvig San-Andres. V kn."Razlomy i gorizontal'nye dvizhenija zemnoj 

kory". Trudy AN SSSR, 80, 128-152. 

6. Gavrish, V.K. (1969). Glubinnye struktury (razlomy) i metodika ih izuchenija. Kiev., Nauk. dumka, 226 s. 

7. Gavrish, V.K., Rjabchun, L.I. (1981). Genezis i neftegazonosnost' kraevyh glubinnyh razlomov Dneprovsko-

Doneckogo rifta. Kiev, Nauk. dumka, 161 s. 

8. Grohol'skij, A.L., Dubinin, E.P. (2006). Jeksperimental'noe modelirovanie strukturoobrazujushhih deformacij v rift-

ovyh zonah sredinnookeanicheskih hrebtov. Geotektonika, 1, 76-94. 

9. Grohol'skij, A.L., Dubinin, E.P. (2008). Jeksperimental'noe izuchenie strukturoobrazovanija v riftovyh zonah i i 

transformnyh razlomah okeanicheskoj litosfery. Vserossijskaja konferencija "Tektonofizika i aktual'nye voprosy nauk 

o Zemle" Tom I, chast' 2, 162-167. 

10. Luk'janov, A.V. (1991). Plasticheskie deformacii i tektonicheskie techenija v litosfere. M.: Nauka, 144 s. 

11. Vysochanskij, I.V. i dr (1990). Osobennosti tektoniki Dneprovsko-Doneckogo avlakogena (rol' sdvigov v 

strukturoobrazovanii). Preprint. K., IGN AN USSR, 42 s. 



Вісник Харківського національного університету, № 1084  

 - 264 - 

12. Smishko, R.M. (1978). O mehanizme formirovanija sistemy Glavnoj antiklinali Doneckogo krjazha. Geologija i geo-

himija gorjuchih iskopaemyh, 51, 64-67. 

13. Smishko, R.M. (1985). Glavnye razlomy Doneckogo bassejna i svjazannye s nimi sdvigi. Geotektonika, 2, 120-125. 

14. Sollogub, B.P. (1986). Litosfera Ukrainy.K., Nauk. dumka, 184 s. 

15. Chebanenko, I.I. (1974). Zony regional'nyh razlomov Ukrainy, zakonomernosti ih razmeshhenija i znachenie dlja 

poiskov mestorozhdenij poleznyh iskopaemyh. Kiev, 32 s. 

16. Chekunov, A.V., Rjabchun, L.I. (1986). Dinamika kraevyh razlomov Dneprovskogo grabena.Geotektonika, 5, 72-79. 

17. Shatskij, N.S. (1964). O progibah Doneckogo tipa. Izbrannye trudy, T. 2, 20-35. 

18. Sherman, S.I., Levi, K.G. (1978). Transformnye razlomy Bajkal'skoj riftovoj zony i sejsmichnost' ee flangov. Tektoni-

ka i sejsmichnost' kontinental'nyh riftovyh zon. M., Nauka, 7. 

19. Anderson, Е.М. (1951). The dynamics of faulting and dyke formation. London: Oliver and Boyd, 206 p. 

 

 

UDC 553.982.23(477.5)       I.V. Vysochansky, Doctor of Sciences (Geology and Mineralogy),  

Full Professor, 

V.N. Karazin Kharkiv National University, 

e-mail: geoeco-series@karazin.ua 

 

GEOLOGIC FACTORS OF NON-ANTICLINE TRAPS FORMING IN  

DNIEPER-DONETS AULACOGEN SPECIAL OIL AND GAS ACCUMULATION ZONES 

 

In DDD and Donbas northern boundary numerous non-anticline traps of different types have been dis-

covered, their territorial spread characterized by significant diversity. In some zones definite trap types pre-

vailing in one or other stratigraphic complexes can be distinguished, others have their interrelation balanced. 

It looks like possible and expedient to differentiate the Region territory with marking out of oil and gas ac-

cumulation zones (OGAZ), considered as search megaobjects. Zones where proper traps have not been dis-

covered yet, but where traps forming auspicious conditions exist, attributed to potential OGAZ. 17 real and 5 

potential OGAZ have been defined. 

Keywords: trap, structure, zone, prognosis, search, oil and gas accumulation. 
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INTRUSION AND SALT DIAPIRS AS HEAT AND MASSES TRANSPORTATION CHANNELS 

 

Salt diapirs are precondition for oil and gas fields search in near-stock territories. One of the possible 

ways of diapir genesis has been examined. It gives ground to regard salt diapirs as long-living channels of 

hydrocarbons and ore-containing fluids transportation into deposit rocks of upper structural floors. Examples 

of Permian magmatic intrusion in near-stick zones are given. The facts are confirmed by diabases hot con-

tacts. Such phenomena are observed not only in Dnieper-Donets Depression, but also in other regions of the 

world. Diapir structures as one of the main fluid migration ways help not only to restore old fields hydrocar-

bon supply (on the example of Shebelinka field), but are also a prerequisite for the formation of new depos-

its.  

Keywords: magmatism, deep fracture, exhalation, hydrotherm, metasomatosis, salt diapir, fluid, deposit.  
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ZONAL FEATURES OF OIL AND GAS DEPOSITS IN DNIEPER-DONETS BASIN 

 

Zonal peculiarities of oil and gas deposits distribution in Dnieper-Donetsk basin are considered. Main 

and depth zones of hydrocarbons accumulation are chosen and their basic differences are grounded. Oil and 

gas deposits’ characteristic is given in the limits of south-east part of Dnieper-Donetsk basin. Main differ-

ences of the oil and gas accumulation in the central axis zone and limited zones are considered; basic charac-

teristic of deposits in the south-east part of DDb is shown. Contemporary connection between location of 

hydrocarbons deposits and tectonic thermal activization is shown on the neotectonical phase of the pool de-

velopment. Some corrections in direction and methodology of regional exploration and seismic researches of 

oil and gas are suggested.  

Keywords: oil and gas accumulation, depth zone, heat and mass transfer. 
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METAMORPHIC ROCKS OF CLASTIC MATERIALS  

FROM COAL LAYERS IN DONETS BASIN 
 

This article is a continuation of research on the boulders and pebbles of coal seams in Donets Basin. The 

article explains their mineral and petrographic composition. This paper describes the clastic rocks of the Do-

nets Basin coal seams, which are metamorphic in composition. The objects of the study were thin sections of 

rocks which have been examined under a polarizing microscope. As a result, the following metamorphic 

rocks: garnet-sericite-quartz schist, shale antimonite, granite-sericite, muscovite-biotite gneisses, muscovite 

gneiss and quartzite huge amount (80%) have been studied. In the quartzite rock-forming minerals basically 

quartz is present, an exception is feldspar: plagioclase and potassium feldspars. Accessory minerals are gar-

net, Tsirсon, magnetite. Secondary minerals are muscovite sericite, calcium, pyrites. 

Keywords: metamorphic rock, schist, quartzite, gneiss, Donets Basin, coal layers. 
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PERSPECTIVES OF HYDROCARBON SOURCE MATERIALS ACCUMULATION  

IN TRANSCARPATHIAN GAS-BEARING REGION  

(ON ZALUZHSKA SUBREGIONAL UPLIFTING AS AN EXAMPLE) 
 

A complex of geological-geophysical data is analyzed, the most perspective rock complexes are out-

lined and further works are offered within Zaluz’ke subregional uplifting. Lack of hydrocarbons in our coun-

try should be solved by scientific research in order to increase the sources of hydrocarbon materials and do-

mestic production. One of the areas with uncertain results where additional research should be done is Zalu-

zhska subregional uplifting. The first data on oil and gas bearing of the territory was obtained in 1841, when 

an inflow of gas was obtained from the salt well at 89 meters depth near the village of Dorobratovo. After the 
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WWII, when the territory of the Transcarpathian depression was included into USSR, it was covered by 

gravity, electric and magnetic and seismic survey. According to the geologic survey Zaluzhska structure was 

outlined. In a number of wells gas, water-gas and oil were recorded. Natural gas of the area probably ap-

peared because of abnormally high warmth flow. It is recommended to drill horizontally directed wells in the 

thickness of Dorobrativska field. 

Keywords: Transcarpathian depression, trap, structure. 
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ON THE PROBLEM OF GEOCHEMICAL AND METALLOGENIC PROVINCE FORMATION 

 

The comparison of the chemism, mineralogy, rare element composition of the Earth's crust, magmatism 

and upper mantle in Tien Shan and the Baikal-Mongolian regions within the western and eastern sectors of 

the Paleozoic Central Asian mobile belt, enables us to assign them to different geochemical provinces. Man-

tle metasomatic rocks and alkaline basites of Pamir-Tien Shan province and / or its individual units are char-

acterized by abnormally high concentrations of lithophile and chalcophile elements (Cs, Li, B, F, Sr, Sn, Hg, 

Sb, Ag, Pb, Zn, etc.), which is consistent with  the presence of large and unique deposits of these elements. 

Mantle deposits play an important role in the overall balance of reserves of ore and rare elements of the Pa-

mir-Tien Shan and other areas, and this factor should be considered when conducting metallogenic forecast-

ing and prospecting works. Possible reasons for the formation of geochemical and metallogenic provinces 

are caused by several factors, and the most important among them are recurrent and compositionally similar 

mantle thermochemical plumes. 

Keywords: geochemical and metallogenic provinces, the upper mantle, rare and ore elements, mantle 

plumes, ore deposits. 
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SUPPLEMENTARY (ADDITIONAL) EXPLORATION PROSPECTS  

FOR THE UPPER VISÉAN GAS-CONDENSATE POOLS OF KOTELEVSKE FIELD 
 

The exploration works are focused on unproved hydrocarbon reserves. There are large parts of the mul-

tilayer gas-condensate fields in Ukraine that have numerous small pools in section. Exploration drilling into 

isolated pools with minor unproved gas reserves is unprofitable. The way out from this situation may be an 
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appraisal-development drilling. Using Kotelevske GCF as an example, it is shown how the areas for apprais-

al and development drilling in the commercial reserves of hydrocarbons with the possibility of additional 

exploration of pools with unproved reserves and further transfer of these reserves in the commercial category 

have been identified by taking into account the geological and geophysical data, evaluation of reservoir rocks 

properties and analysis of field development. 

Keywords: reserves, additional exploration, pool, appraisal-development well. 
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CHANGING THE PROPERTIES OF DISPERSE SOILS IN THE ZONE OF INFLUENCE OF  

«EURAS – PETROVSKY DNIPROPETROVSK METAL FACTORY»  
 

The purpose of the study is the analysis of changes in soil by technical influences. Changes in properties 

and the state of fine-grained soil in the zone of influence of the oldest companies in the steel industry of the 

industrial region near Dnieper have been studied. The peculiarities of changes in the properties of disperse 

rock (soil) on the analysis of long-term research materials (institute "Ukrgipromez) have been analyzed. The 

research methods are statistical analysis of the data, including the descriptive statistical analysis, rank corre-

lation and multiple linear regression analysis. According to the results of the statistical analysis a trend in 

increasing uniformity of deposition has been established. Increasing sand content is due to the collapse of 

large particles and removal of fines. Such changes may be the result of dispersion in the process-related de-

struction of micro aggregates causing plasticity changes (moisture on the plastic limit), and the angle of re-

pose of the sand deposits (1993-2003). 

Keywords: time series, statistical analysis, properties of soil. 
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OPERATING CHARACTERISTICS OF GROUNDWATER RESOURCES  

OF AGARMYSH AREA AND ITS RATIONAL USE 

 

The paper considers the problem of potable groundwater shortage in Eastern Crimea. Hydrogeological 

features, geological structure and conditions of the groundwater of Agarmysh area, appropriateness of their 

use in the region have been analyzed. A rational solution to the deficit of potable groundwater in the Eastern 

Crimea has been proposed. Three areas of the most promising in terms of groundwater quality and profitabil-

ity of their production have been determined to accommodate intake of drinking groundwater. Appropriate 

place of their placement, chemical, bacteriological composition of waters and location within these areas 

have been analyzed. Hydrogeological parameters of aquifers, general operating groundwater resources of the 

area have been studied. Analyses of full and rational use of groundwater in Agarmysh will allow partial solu-

tion to the problem of drinking water in the region in the summer, and will completely solve the problem in 

the autumn and spring. 

Keywords: sources of drinking water, maintenance of groundwater resources, Agarmysh array. 
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SOME FEATURES OF TRIASSIC DEPOSITS IN SHEBELYNKA FIELD PRODUCTIVITY 
 

Triassic sandstone collectors of Korenivka and Serebrjanka subsuites on Shebelynka field inclose pri-

mary gas pools of commercial character that lay over the main Paleozoic massive-formational deposit. This 

fact has been proved by direct gas-productivity signs, obtained during the drilling of the first deep borehole 

on the field - № 1 – Shebelynka. It can be used as an important analogy during the hydrocarbones explora-

tion in Dnieper-Donets depression of Mezozoic prospect complex as an example of productivity existing 

above regional Permian salt impermiable seam. Also there are some serious bases for prognosis of oil fringe 

or oil pools in Shebelynka rock where beds are upper and lower than massive-formational pool section. 
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PROSPECTS FOR IDENTIFYING MISSING ITEMS  

ON LONG-DEVELOPED HYDROCARBON DEPOSITS 
 

A comprehensive analysis of geological and physical, geological and field materials, core analysis in the 

light of the development of the "old" fields reveals previously missing "low-resistance" formations that at the 

stage of exploration and resource estimation were interpreted as water-saturated or sealed, and when testing 

gave anhydrous inflows of hydrocarbons. The methodical approach to forecasting and identification of miss-

ing "low-resistance" hydrocarbon saturation layers, comprising complexing of structural, lithological maps, 

maps of specific electric resistance layers with well test results, which makes it possible to establish the na-

ture of "low-resistance" spread in the deposit collectors, predict their development in the context of deposit 

to hold the primary materials reinterpretation of well logging and to identify objects previously missed. Fur-

ther exploration and development of such facilities of hydrocarbon reserves would increase the existing pro-

duction capacity of oil and gas resource base. 

Keywords: plastic, horizon, electrical resistivity, low-resistance, stocks up exploration, well. 
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PROBLEMS OF UNDERGROUND HYDROSPHERE POLLUTION  

IN INDUSTRIAL REGIONS (ON THE EXAMPLE OF DONBAS) 

 

Problems of underground hydrosphere pollution in industrial regions have been considered. The causes, 

types and sources of anthropogenic contamination of groundwater have been revealed on the example of 

Donbas. Basic processes of local and regional hydrogeochemical anomalies formation in technogenesis have 
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been shown and stressed that each industrial region has its own specific pollution of the hydrosphere. Key 

factors of underground hydrosphere natural protection have been determined. Pathogenic effect of some ele-

ments - pollutants and their associations in the groundwater on the human body has been characterized.  

Keywords: underground hydrosphere, anthropological pollution, groundwater, chemical elements.  
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REGULARITIES OF CONVENTIONAL AND UNCONVENTIONAL GAS ACCUMULATION  

IN THE ASPECT OF HYDROGEOLOGICAL AND CATAGENETICAL ZONALITY  

(ON THE EXAMPLE OF DNIEPER-DONETS TROUGH) 
 

The conditions of conventional and unconventional gas accumulation in different hydrogeological and 

catagenetic zones have been examined. Distribution of deep zones of combined unconventional gas accumu-

lation in thermodehydratational hydrogeological zone has been shown. This zone is formed by overlying of 

shales, sandstones, limestones and coals whose stratigraphic age varies from Low Carbon to the top of Mid-

dle Carbon. The rocks are transformed in gradation MK3 of mezocatagenesis and form an extensive tight res-

ervoir. The depth of its bedding increases from 2,5-3,0 km on South-East to 5,0-5,5 km on North-West. The 

thickness of this zone varies from 300-400 to 800-900m. This complex represents “catagenetical fluidproof” 

that controls the zone of abnormal high pressures and at the same time it serves as practically waterless tight 
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reservoir which contains combined unconventional gas resources. The objects for assimilation of combined 

unconventional gas at Dnieper-Donets Trough have been proposed.  

Keywords: unconventional gas, hydrogeological zonality, catagenesis, Dnieper- Donets Trough. 
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TERRITORIAL DISTRIBUTION OF TOURIST AND RECREATIONAL RESOURCES  

IN KHERSON REGION (BASED ON CLUSTER ANALYSIS) 

 

Kherson region has significant tourist and recreational resources both natural, social and geographical. 

At the same time tourist and recreational resources are distributed irregularly within the region that differen-

tiates the development of the tourist and recreational activity within cities and districts. The main methodical 

position of the cluster analysis is given in the article, its application for identification of the territorial distri-

bution differentiation of the tourist and recreational resources have been justified. Cluster analysis has been 

applied to study the territorial distribution of the tourist and recreational resources. Received clusters are a 

group of territorial units with similar features of the development. Conducting of the clustering allows to 

trace the formation of the districts groups and their rearrangement in time that enables us to indicate the most 

stable trends and constant groups of districts. Grouping by data of 5-year period has been conducted, as well 

as features of the region’s territorial units grouping. The territory of the region can be divided into clusters 

with the high level of the tourist and recreational resources.Kherson region is divided separately. The sepa-

rate group is seaside districts (Golopristansky, Sadovsky, Genichesk, Kalanchak) and the town of Nova Ka-

chovka. Belozersky and Kahovskij districts are also highlighted. Features of the territorial distribution of the 

tourist and recreational resources of Kherson region based on the conduced cluster analysis have been ana-

lyzed.  

Keywords: tourist and recreational resources, territorial features, cluster analysis. 
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THE FEATURES OF THE SPATIOTEMPORAL DISTRIBUTION OF TEMPERATURE  

AND AIR HUMIDITY ANOMALIES IN THE NORTHERN POLAR REGION 
 

The object of the studies is spatial and temporal distribution of temperature and humidity anomalies 

characteristics in the northern polar region, calculated according to the Internet resource ERA-40. Analysis 

of the visualized field anomalies of temperature and humidity characteristics revealed the dependence of 

formation characteristics of the meridional circulation of air temperature contrasts, depending on the position 

of the field borders of sea ice. Formation of an enduring thermal trough in the New Siberian Islands connect-

ed with circulation features in the study area and the peculiarities of the underlying surface have been re-

vealed as a result of a two-year study. Formation of a zone of negative anomalies of relative humidity over 

Greenland with a seven-year interval due to the nature of the underlying surface and the changes in the circu-

lation of the North Atlantic Oscillation has been considered. In the New Siberian Islands area of positive 

anomalies relative humidity in the field of thermal ridge has been observed. Formation zone of elevated tem-

peratures in this region leads to an increase in moisture content in the air, which intensifies the process of 

cloud formation and growth records of relative humidity. The analysis of seasonal changes in the air tem-

perature of the north polar region has showed that the ridge heat in Siberian Islands is observed only in the 

warm season, so the increase in air temperature in summer by 4,0ºC makes significant gains in  instant mix-

ing ratios. 

Keywords: air temperature, mixture ratio, relative humidity, anomaly, northern polar area. 
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APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE TERM “SOCIAL INFRASTRUCTURE” 

 

The article deals with approaches to the definition of the term "social infrastructure". The concept of 

"infrastructure", prerequisites of the term "social infrastructure" formation have been examined. The defini-

tions of "social infrastructure" by scientists in the fields of regional economy, location of the productive forc-

es, human geography have been analyzed. On this basis four approaches to understanding of this concept 

were worked out, based on the functional purpose and material presenting of the social infrastructure. The 

first approach is based on the function of the conditions created for the employed population in manufactur-

ing, the second – to ensure normal living conditions of the population, the third approach is based on the 

function of meeting needs of people and their normal residence, the forth – on meeting people's needs in ser-

vices . It has been revealed that the social infrastructure is presented in the form of the material base, set of 

enterprises, buildings, organizations, sectors and activities. The concepts of "territorial and sectoral system of 

the social infrastructure" by Y.M. Kazakov, B.S. Movchan and "territorial system of the social infrastructure 
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" by L.A. Merkusheva have been examined. The author’s understanding of the concept of "social infrastruc-

ture" in terms of the system approach has been proposed. 

Keywords: infrastructure, social infrastructure, geography of the service sector, material resources, 

businesses, industries, people's needs, services. 
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SOCIAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF THE FORMATION  

OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF KHARKIV REGION 

 

The article reveals social and geographical features of the investment attractiveness of Kharkiv region. 

The evaluation methods of investment attractiveness of the districts based on the analysis of demographic 

and socio-economic indicators of the region have been proposed. Original indicators are standardized using 

the index method. The integral indicator of the formation of investment attractiveness in the districts has 

been calculated. The ranking of the districts in Kharkiv region on the value of the integral indicator was con-

ducted. The results of the research indicate the significant differentiation between districts in terms of the 

investment attractiveness. The most attractive for investors is Kharkiv district. High investment attractive-

ness is typical for northern and northwestern districts of Kharkiv region. Most of the districts have average 

investment attractiveness, they are mainly located in the center of the region. The groups with low invest-

ment attractiveness are the districts of the southern and southwestern districts of the region. The main factors 

of investment attractiveness of the districts in Kharkiv region are their cross-border location, entrepreneur-

ship development and cross-border cooperation. 

Keywords: investment attractiveness, social and geographical features, index method, Kharkiv region. 
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VARIATIONS OF THUNDERSTORM PATTERNS ON THE TERRITORY OF UKRAINE  

IN THE 20
TH

 AND AT THE BEGINNING OF THE ХХІ
ST

 CENTURY 

 

Research of the spatial-temporal distribution and repeatability of thunder-storms on the territory of 

Ukraine for the periods of 1936-1965 and 1973-2012 are presented. Spatial distribution of storm patterns on 

the territories of Ukraine depends on orographical heterogeneity and air temperature conditions which pro-

mote the formation of powerful ascending air movements and cold fronts aggravation. The analysis of an 

average number of days with thunder-storms across Ukraine has revealed the maximum in the area of the 
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Carpathians and has shown that an intensive storm depends on the orientation of mountain ridges in relation 

to the prevailing streams, height of slopes and their security. A significant reduction in the number of days 

with thunderstorms in the second period is revealed. General dynamics in the storm variations for the period 

of 1970-2012 shows a gradual steady increase in the number of days with thunderstorms.  

Keywords: repeatability of thunderstorms, statistical characteristics, orography. 
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FEATURES OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE  

IN RURAL AREA OF DONETSK REGION 

 

This article analyzes the characteristics of transport and communication infrastructure in rural area of 

Donetsk region. Social infrastructure components in the rural area have been shown. The place of the 

transport and communication components in the social infrastructure has been given. Temporal and spatial 

features of the transport complex functioning by types were considered. Railway transport in rural areas is 

developed near large and medium size cities due to the development of industry in the region. The vast pro-

portion of the rural population uses the roads (motor transport). Dynamics of passengers’ transportation by 

road has increased significantly over the last 5 years. In rural areas, accessibility is not uniform, it depends 

on the remoteness of the towns, highways and railway junctions. The features of transport access for rural 

areas of Donetsk region were shown. The features of communication in rural areas were given. The commu-

nication means in Donetsk region include telegraph, fax, telex, modem, speaker spotlight at sea, radio, mo-

bile phone and Internet. The level of transport and communication infrastructure functioning, especially in 

rural areas, is an important indicator of social development. The features, factors, problems of transport and 

communication infrastructure of the Donetsk region has been investigated, which allows us to offer ways to 

optimize the social needs of the rural population. 

Keywords: rural area, social infrastructure, transport and communications infrastructure. 
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SOCIAL AND ECONOMIC VALUE OF RENTAL AGREEMENTS  

IN THE AGRICULTURAL LAND USE IN UKRAINE  

 

The paper describes the features of land lease relations in agriculture. Strengths, weaknesses, reasons 

and factors, occurring because of the influence of its development have been identified. Reasonable pro-

spects of their improvement through the implementation of the best rent for the use of land shares have been 

grounded. The features of the existing standards in the legal framework to establish ownership of agricultural 

land in Ukraine have been considered. The ways to optimize the conditions of the lease transactions have 

been studied. The basic disorders specific to land - lease and ways to improve the protection of rights of 

landowners have been given. Methodological approaches to implementation of the mechanism of collateral 

rights to land lease and the need for a legislative solution have been grounded. 

Keywords: portion of land, land lease, rents, government regulation. 
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MODELING OF EDUCATION SYSTEM’S DEVELOPMENTAL TRAJECTORY  

IN LUGANSK REGION 

 

The paper presents the results of research of the education system in Lugansk region. On the basis of 

modeling techniques of developmental trajectory of sociogeosystem in a multidimensional space there 

have been identified normalized spatio-temporal features of the education system in the region. For the 

analysis  there have been generated the information database, which include around 100 parameters for the 

period from 2007 to 2011 and covers the data about demographic situation in the region, development in-

dicators of early childhood education, general secondary education, extracurricular education, vocational 

technical and higher education in the cities and districts of Lugansk region. The consistency of develop-

mental trajectories of education systems in districts with optimal trajectory based on the analysis of co-

sines of angles formed between them is analyzed. The significant deviations between the trajectories and 

the opposite direction of motion relative to optimal education systems in the districts of Lugansk region 
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have been defined. Calculations of distance parameters from the current point trajectory to the origin and 

meaning of the distance to the point of maximum development that demonstrates the effectiveness of edu-

cation systems in the districts are presented. The most effective development of the education system is in 

Svatovsky, Starobelsky, Lutuginsky, Popasnyansky, Stanichno-Lugansky districts. It is established that in 

Lugansk region some regional differences in the intensity of educational systems are observed. Grouping 

of districts by value criterion of progress in the development with emphasis on the districts with positive and 

unstable dynamics of educational systems has been made. 

Keywords: education system, developmental trajectory, linear motion characteristics, social and geo-

graphical modeling. 
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SOCIAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF HEALTH CARE SYSTEM IN VOLYN REGION 

 

Health of the population is an indicator of the socio-economic development, an integral part of the 

standard and the quality of life in the country. The current economic situation in Ukraine and its regions is 

characterized by the dramatic changes in all spheres including health care. The health of the nation depends 

on the effectiveness of this situation. The health care is a system of government and public health and socio-

economic measures aimed at preventing and treating disease, improving living and working conditions of the 

population, preserving and improving the health of society and each of its members. Volyn region is one of 

the most stable as to demographic development. In the region we observe a natural increase of population, 

the rate of which in 2012 was 0,8 ‰. The birth rate was 14.1‰ and the mortality rate was 13.3‰. The de-

cline of morbidity should also be noted. The system of health care institutions in Volyn region provides ser-

vices in 16 districts and includes 50 hospitals and 930 outpatient clinics where 24,600 people are employed. 

The budget for healthcare in 2012 was 715 thousand hrn. The current model of health care is based on the 

principles introduced during the Soviet times and has a number of shortcomings. As follows, there is a need 

for changes in the system of health care in Volyn region. The main priority areas of reform should be devel-

opment of primary health care on the principles of family medicine, structural reorganization of the health 

care system, transition to the contractual terms of health care, development of health insurance, implementa-

tion of efficient pharmaceutical policy.  

Keywords: health care system, medical-demographic situation, the structure of morbidity and mortality, 

system of institutions, staffing. 

 
References 

1. Barkova, G.A. (2006). Teritorіal'na organіzacіja medichnoy sistemi Harkіvs'koy oblastі ta shljahi yy vdoskonalenn-

ja: avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja kand. geogr. Nauk. Harkіv, 23 s. 

2. Gricevich, V.S., Podvіrna, H.E. (2008). Strukturnі zakonomіrnostі teritorіal'noy organіzacіy sferi ohoroni zdorov’ja 

oblasnogo regіonu (na prikladі L'vіvs'koy oblastі).Vіsnik Harkіvs'kogo nacіonal'nogo unіversitetu іmenі V.N. 

Karazіna, 804, 159-162. 

3. Steshenko, V., Rudnic'kij, O., Homra, O., Stefanovs'kij, A. (1999). Demografichni perspektivi Ukrayni do 2026 roku. 

K., Institut ekonomiki NAN Ukrayni, 55 s. 



Серія «геологія – географія – екологія», випуск 39  

 - 283 - 

4. Levchuk, N.M. (2007). Socіal'na diferencіacіja stanu zdorov’ja ta smertnostі v Ukraynі. Demografіja ta socіal'na 

ekonomіka, 12-28.  

5. Lehan, V.M., Slabkij, G.O., Shevchenko, M.V. (2009). Strategіja rozvitku sistemi ohoroni zdorov’ja: ukrayns'kij vimіr. 

Chetverta hvilja, 353 s. 

6. Lіbanova, E.M. (2006). Novіtnі tendencіy smertnostі naselennja Ukrayni. Demografіja ta socіal'na ekonomіka, 23-

38.  

7. Bojko, V.Ja., Bortko, M.P., Brozhik, V.L. ta in. (2012). Mediko-demografіchna situacіja ta osnovnі pokazniki 

medichnoy dopomogi v regіonal'nomu aspektі: pіdsumki dіjal'nostі u 2011 rocі. K., MOZ Ukrayni, 192 s.  

8. Mezenceva, N.І., Batichenko, S.P. (2009). Suspіl'no-geografіchnij analіz zahvorjuvanostі naselennja regіonіv 

Ukrayni. Chasopis socіal'no-ekonomіchnoy geografіy: mіzhregіonal'nij zb. naukovih prac'. Harkіv, HNU іm. V.N. 

Karazіna, Vip. 7, 130-134. 

9. Nemec', L.M., Barkova, G.A., Nemec', K.A. (2009). Medichna galuz' Harkіvs'koy oblastі: teritorіal'nі osoblivostі, 

problemi ta shljahi vdoskonalennja (suspіl'no-geografіchnі aspekti). [monografіja]. K., Chetverta hvilja, 224 s. 

10. Ofіcіjnij sajt Golovnogo upravlіnnja statistiki u Volins'kіj oblastі. [Elektronnij resurs]. Retrieved from : 

http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua 

11. Ofіcіjnij sajt Derzhavnoy sluzhbi statistiki Ukrayni [Elektronnij resurs]. Retrieved from : http://www.ukrstat.gov.ua 

12. Romanіv, O.Ja. (2003). Mediko-geografіchnі osnovi zdorov'ja ditjachogo naselennja (na materіalah Hmel'nic'koy 

oblastі): avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja kand. geogr. Nauk. L'vіv, 21 s. 

13. Shevchuk, P.E. (2007) Suchasnі zrushennja u regіonal'nіj diferencіacіy smertnostі і trivalostі zhittja v Ukraynі. 

Demografіja ta socіal'na ekonomіka, 24-38.  

14. Shijan, D.V. (2012). Teritorіal'nі osoblivostі zahvorjuvanostі naselennja m. Krivij Rіg jak centru staropromislovogo 

rajonu. avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja kand. geogr. Nauk. Harkіv, 22 s. 

 

 

 

 

 

UDC 911.3                   I.O. Polevych, Postgraduate Student, 

V.N. Karazin Kharkiv National University, 

e-mail: geoeco-series@karazin.ua 

 

FEATURES OF IMPORT-EXPORT SERVICES IN KHARKIV REGION 

 

The article discusses the features of foreign trade in services in the Kharkiv region. This general trend of 

exports, imports, balance and turnover of trade in services is considered. The geographical structure of trade 

in services in Kharkiv region is analyzed. The structure of exports and imports by type of service is consid-

ered. The place of trade in services in the foreign activities of Kharkiv region is shown, its features are given. 

The structure of services exports of Kharkiv region by sector accounted for the largest share-related services 

to various business, professional and technical services, computer services, insurance services, travel, re-

pairs, etc. This is due to the development of industrial, social, scientific and technological progress. Financ-

ing activities accounted for the largest share services in imports. The major export partners of Kharkiv region 

are the CIS, Europe and Asia. This is due to the fact that Kharkiv region has long standing economic ties 

with these countries. The biggest import partners of Kharkiv region are mainly European countries. This is 

due to the fact that Europe, in general, is the largest supplier of services in the world. Also, this pattern is due 

to friendly ties between Ukraine and European countries, favorable economic and geographical location. 

Keywords: foreign trade of services, service export, service import, turnover and balance of foreign 

trade of services. 
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INFLUENCE OF SCANDINAVIAN PATTERN  

ON TEMPERATURE ANOMALIES OVER EASTERN EUROPE 

 

Scandinavian pattern’s influence on surface air temperature anomalies over Eastern Europe and the 

Black Sea region using reanalysis data of the NCEP / NCAR and method of "composites" has been analyzed. 

It is shown that the oscillation in positive phase is accompanied by significant cooling in Volgograd and Ros-

tov regions of Russia, as well as to the east and north of Ukraine in January and February. The cause of these 

anomalies is essential in shaping the sustainable transport of arctic air masses from the north-east with a 

positive phase of the oscillation, when surface anticyclone over Scandinavia is most developed. 

Keywords: Scandinavian pattern, temperature anomalies, method of "composites". 
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ANALYSIS OF CLOUDS MODES IN ANTARCTICA 

 

General overcast of Antarctica, overcast of the bottom circle and the attitude of average quantity of 

clouds of the bottom circle to total of clouds is considered. Existential distribution of the general overcast 

and overcast of the bottom circle has been found out. The greatest quantity of overcast is characteristic for 

the Bellingshausen station which is on a way of moving cyclones in East-Pacific and Southern-American 

branches. Modern dynamics of overcast quantity of different circles has been shown. 

Keywords: general overcast, overcast of the bottom circle, Antarctica. 
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INTRAREGIONAL FEATURES OF DEMOGRAPHIC CAPITAL FORMATION  

OF KHARKIV REGION 

 

The essence of the human capital has been defined. The structure of human capital by blocks (the popu-

lation reproduction, the labor reproduction, health and migration) has been shown in the article. Indicators of 

direct and feedback activity on the human capital formation were identified. The method of ranking and 

grouping for comparison of cities and districts for the features formation of the human capital was chosen. 

Preliminary indicators were normalized (normalized indexes are changed in the range from 0 to 1). The rat-

ing of the administrative and territorial units was determined by the value of each index preliminary deter-

mined. Statistical data of the demographic capital formation on cities and districts of Kharkiv region were 

processed. For the sum of ratings across the 19 selected indicators a graph was constructed. Grouping of cit-

ies and districts of Kharkiv region based on the schedule was completed. The grouping of cities and districts 

of the region was achieved. Based on the calculation results, the first group was composed of 11 administra-

tive districts; the second group was represented by 9 units; the third group was represented by the country-

side regions; the fourth group was formed by the regions with negative demographic trends. The internal re-

gional demographic characteristics of the demographic capital formation of Kharkiv region were analyzed. 

In summary, we conclude that the features of human capital formation largely correspond to demographic 

trends. 

Keywords: human capital, demographic capital structure of the population, stimulants and disincentives 

demographic capital formation. 
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THE FEATURES OF ECONOMIC POTENTIAL OF KHARKIV REGION  

AND ITS COMPONENTS 

 

Economic potential is a combination of existing and readily available for mobilization major sources of 

the country (region), elements of potential of integrated economic system that are used and can be used for 

economic growth and socio-economic progress. In terms of provision and overall economic potential the re-

gions of Ukraine are very different. Kharkiv region has a high level of economic development. The total eco-

nomic potential of Kharkiv region can be estimated at 24444 million (as of 2011). In the new conditions of 

economic modernization, social and cultural life, Kharkiv region seeks to preserve its unique potential to 
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gain a new quality of regional identity based on historical traditions and global trends in the world. Despite 

the distance from the center of the country to Kharkiv region, favorable climate conditions, rich natural re-

sources and favorable geographical location at the crossroads of Eastern Europe provides the benefits for 

international trade. The region focused a large part of the economic potential of the country. Companies of 

almost all industries are operating in Kharkiv region, including leading in Ukraine engineering, instrument-

making, fuel and electrical energy, agriculture and manufacturing. Well- developed infrastructure enhances 

the economic potential of the region. Thus, all this determines the relevance of further socio-economic re-

search in Kharkiv region. 

Keywords: economic potential, Kharkiv region, natural resources, workforce, investment component, 

innovative component. 
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FEATURES OF TRANSPORT COMPLEX IN A CITY  

 

Geographers investigate the transport sector in the region, the countries of the world economy, the main 

directions of movement of passengers and cargo, study some transport companies composed of cities and 

regions, analyzing the features configuration of transport networks in different natural and economic condi-

tions determine the general laws of transport communications and systems development. The study of 

transport networks as integral system units that have their own laws of development and infrastructure is an 

important basis for the formation of economic systems of various types and scales is very important and ur-

gent. No exception is a study of urban transport in Kharkiv. Considering the transport system of the city of 

Kharkov we have identified factors that influence on its deployment and operation and function of public 

transport. The basis for the operation of public passenger transport is the regulations that are defined in this 

article. The main problems in the functioning of the transport complex in Kharkiv require further socio-

geographical research. 

Keywords: transport complex, urban transport, road-transport complex, urban public transport route. 
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TOTAL DYNAMICS OF REGIONAL GEODEMOGRAPHIC PROCESSES IN UKRAINE 

 

An important methodological principle of GDP study is a direct connection of GDP concept with re-

gional economy and regional policy. Regional policy marked in Ukraine in 2001 by the Decree of the Presi-

dent of Ukraine, requires formal regionalization of the country as a mandatory condition of Ukraine's acces-

sion to the EU. Currently, the main documents regulating the regional development of the country is "The 

Concept of regional policy" (2001) and "Strategy of socio-economic development of Ukraine and its regions 

through 2015". This paper discusses features of the regional population dynamics, presents diagrams of the 

population number in the regions for the period 1897-2011 and qualitative assessment of changes in the pop-

ulation size in regional geodemographic processes between census intervals. The diagrams indicate large dif-

ferences in population fluctuations in regions from 900000 to 5.5 million persons, as well as significant re-

gional contrasts by terms and amplitude of population growth. A common feature of regional GDP graphs is 

their entry into the stage of depopulation in 1989-1991 years. The regions are grouped by six by the ampli-

tude and rate of population dynamics. Qualitative assessment of population dynamics in regional GDP be-

tween census intervals gives an idea about the general features of population movement in the regions, leads 

to the idea of typological representation of the dynamics of GDP. The taxonomy of regions by the general 

features of the dynamics of demographic development in conjunction with other indicators will be used as 

one of the typological criteria for the systematic improvement of regional GDP. Exploring regional GDP is a 

multifaceted and complex process and beyond one unambiguous definition, it can be characterized from dif-

ferent angles and perspectives. Comprehensive study of GDP and its development involves the collection, 

arrangement, compilation and analysis of large amounts of diverse information using different methods. This 

allows to objectively assess GDP in the context of social and economic development of the country. 

Keywords: geodemographic process, dynamic of population size, regional differences, regional demo-

graphic policy. 
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TO THE QUESTION OF THE IMPACT OF COSMOGENIC FACTORS  

ON GEODYNAMIC PROCESSES AND INCORPORATING THEM INTO THE DESIGN  

AND OPERATION OF HAZARDOUS OBJECTS 
 

The article is devoted to the influence and character of the manifestation of cosmogenic factors on the 

territory of Ukraine. The direction of seismic activity change as a factor of danger has been studied. The arti-

cle specifies the necessity to create modern devices an instruments for assessment and registration of modern 

cosmogenic factors which would supervise and timely detect the development of negative processes at all 

sites, representing a danger to the environment and living of the population (hydraulic dams, nuclear power 

plants, storage of toxic waste, mines and so on). It is proved that control of geodynamic processes develop-

ment must be carried out in two directions: control of spatial development of geodynamic zones by the 

method NIEFE (natural impulses of an electromagnetic field of the Earth) and development of geodynamic 

zones in time (monitoring). It is necessary to create special stationary geodynamic observation points, 

equipped with a complex of special recording sensors. 

Keywords: cosmogenic factors, impact, geodynamic processes, high-risk facilities, industrial and civil 

engineering works, construction norms, operational reliability, protection measures.  
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MEASURES FOR GROUNDWATER PTOTECTION  

IN OPERATING OF INDUSTRIAL WASTE STORAGE 

 

About 5% of world raw materials are presently obtained in Ukraine. 3,5 thousand industrial enterprises 

engage in the development of minerals and their processing. The common amount of hard wastes of these 

enterprises makes 1,3-1,5 bn tons a year, they occupy more than 53 thousand ha of the land under their ware-

housing. Liquid and hard wastes of industrial enterprises are warehoused in the special stores of industrial 

waste; there are about two and a half thousands of them in Ukraine. Planning new storage of industrial 

wastes and during exploitation before the construction, special actuality is acquired by development of 

measures on environment safety, such as: 

- object of influence; 

- environment conditions at the examined period of time; 

- forecast of geological environment change and environment on the whole during exploitation of indus-

trial wastes storage;  

- warning methods of negative influence of object on the environment; 

- will the object affect underwater and methods of its control; 

- estimation of credible emergency situations and their consequences. 

Keywords: environment, storage of industrial waste, the environment. 
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FEATURES OF ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT USING   

UNDERGROUND WATERS OF THE KERCH PENINSULA 
 

In the article the theoretical foundations of environmental risk concept have been analyzed, the main 

trends in this field were identified and an algorithm for evaluation of environmental risk in the use of under-

ground water sources in order to increase ecological safety of the region was developed. 

Keywords: ecological risk, Kerch Peninsula, underground source of water supply, environmental safety. 
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CHANGE OF STOCK AND QUALITY OF UNDERGROUND WATERS IN THE CONDITIONS OF 

INTENSIVE EXPLOITATION OF AQUIFERS ON THE TERRITORY OF BELGOROD REGION 
 

The most important problem of humanity is deteriorating state of water resources, which occurs as a re-

sult of the increasing human impact on the environment. The greatest danger in this case is the depletion and 

contamination of groundwaters, the main source of water supply in many regions of Russia, with small re-

serves of natural waters including Belgorod region. In this region 100% of drinking water is supplied from 

groundwater reserves. The article is focused on human impact on different aquifers, as well as on operational 

reserves, quality and groundwater regime. This study is important due to the geological environment changes 

caused by the broad-based development of iron ore deposits in the KMA and intensive water sampling for 

household needs. The article considers the possibility of rational use of water resources with the application 

of methods of artificial recharge reserves of the main aquifers, monitoring of groundwater and water - regu-

lating complex activities of management. 

Keywords: groundwater, aquifers, groundwater regime, operational resources, technogenic impact, 

chemical composition, the quality of groundwater. 
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PESTICIDES IN GROUNDWATERS AND SOILS OF DONBAS 
 

Environmental objects of Donetsk region have been investigated by gas chromatography on the persis-

tent organochlorine pesticides, such as DDT and its metabolites, HCH and its isomers; organophosphorus 

pesticides: malathion, phosalone; fluorinated pesticides treflan, etc. Water from drinking intakes and soils 

contained from 1 to 6 pesticides. In mineral waters and mud resort of Slavyansk from 9 to 13 pesticides have 

been determined. The influence of pesticides found in groundwater on the human body has been indicated. 

The results show an unfavorable ecological situation of the geological environment of Donetsk region. 

Keywords: pesticides, soil and ground waters, groundwater contamination and groundwaters. 
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ASSESSMENT OF ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE GEOLOGICAL ENVIRONMENT  

AND FEATURES OF THE ACCUMULATION OF POLLUTANTS IN THE ZONE  

OF THE ZMYIV THERMAL POWER-STATION (KHARKIV REGION) 
 

The paper analyzes the impact of the largest polluter of Kharkiv region - Zmievskoy TPS on the envi-

ronment. Chemical composition of ash waste has been estimated as well as the maximum concentration of 

air emissions. The degree of protection and the possibility of contamination from the surface of the first 

Paleogene-Quaternary aquifer have been analyzed. The authors investigated the quality of groundwater 

sources in the zone of Zmievskoy TPS and the main micro elements in the soil composition, thawed, 

groundwater and waters from  Zmievskoy TPS ash dumps. During the analysis we established the key 

sources of pollution from the surface of the Paleogene-Quaternary aquifers, such as access to the aquifer in-

gredients due to the accumulation of industrial emissions of atmospheric nature deposited on soils surface, 

filtration of polluted water through poorly shielded ash dump bed, upsetting the natural water cycle in filling 

the cooling pond (Lake Lyman), the origins of water-bearing communication stations and adjoining villages. 
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Keywords: pollution, geological environment, Zmiivska thermal power-station, the environment, an-

thropogenic impact, drinking groundwater quality composition , emissions, Kharkiv region. 
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HYDROGEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF FLUORIDE  

IN THE ZONE OF HYPERGENESIS OF DONBASS  

AND SOME ASPECTS OF ITS IMPACT ON THE HUMAN BODY 
 

Hydrogeochemical characteristics of fluorine in the zone of Donbas hypergenesis and some aspects of 

its effect on the human body have been considered. Natural and anthropogenic sources of its income to the 

hydrosphere have been defined. Concentration of fluoride in groundwater of different aquifers has been 

shown. We have characterized the properties of the element in the groundwater of different chemical compo-

sition. To describe the results of experiments the author researched the effect of carbon dioxide on fluorine 

migration in water. For example, a biological effect of active ions of the element on marrow tissue was pre-

sented. It has been emphasized that active influence by fluoride on biological systems is more considerable 

with presence of boron, aluminium, iron, iodine and other chemical elements. The influence of fluoride on 

the human body is the result of geochemical activity in underground waters. This fact determines the need to 

study hydrogeochemical properties of the element in the light of medical- geological aspect. 

Keywords: fluorine, groundwater geochemistry, migration, the human body, non-communicable diseases. 

 
References 

1. Avicin, A.P., Zhavoronkov, A.A., Rish, M.A., Strochkov, L.S. (1991). Mikrojelementozy cheloveka, jetiologija, klassi-

fikacija, organotantologija. M., Medicina, 496 s. 

2. Vstup do medichnoy geologіy (2010). K., «Akadempres», 1, 736 s. 

3. Gіdrogeologіja ta іnzhenerna geologіja glibokih gorizontіv Donbasu (1974). K., Nauk. Dumka, 162 s. 

4. Gigienicheskie normativy himicheskih veshhestv v okruzhajushhej srede (2008). SPb, NPO «Professional», 768 s. 

5. Grinberg, A.A.(1971). Vvedenie v himiju kompleksnyh soedinenij. L., Himija, 632 s. 

6. Detri Zh. (1973). Atmosfera dolzhna byt' chistoj. M., Progress, 379 s. 

7. Zhovinskij, Je.Ja. Geohimija ftora v osadochnyh formacijah jugo-zapada Vostochno-Evropejskoj platformy. K., 

Naukova dumka, 200 s. 

8.  Zhovinskij, Je.Ja. (1998). Ftorometricheskie metody poiskov. K., Naukova dumka, 5, 164 s. 

9. Krajnov, S.R. (1973). Geohimija redkih jelementov v podzemnyh vodah (v svjazi s geohimicheskimi poiskami mes-

torozhdenij). M., Nedra, 296 s. 

10. Krajnov, S.R., Shvec, V.M. (1980). Osnovy geohimii podzemnyh vod. M., Nedra, 285 s. 

11. Krajnov S.R., Kirjuhin, V.K., Vasil'kova, I.V. i dr. (1978). Sostojanie ftora v podzemnyh vodah s okolonejtral'noj i 

shhelochnoj reakciej. Geohimija, 1, 102–110. 

12. Sujarko, V.G.(1985). Metodicheskie rekomendacii po primeneniju gidrogeohimicheskogo metoda poiskov skrytogo 

orudenenija v Donbasse i Dneprovsko-Doneckoj vpadine. Simferopol', IMR Mingeo USSR, 92 s. 

13. Musіjchuk, Ju.I., Grebenjuk, A.N., Shirokov, A.Ju. (2012). Ftor i ego soedinenija. S. Peterburg, Foliant, 104 s. 



Серія «геологія – географія – екологія», випуск 39  

 - 293 - 

14. Nikolaeva L.A., Shin N.S. (2010). Ocenka vozdejstvija ftoristyh zagrjaznenij na zdorov'e detej, prozhivajushhih na 

jododeficitnyh territorijah. V sb. «Estestvoznanie i gumanizm», T.6, 1, 86–89. 

15. Serdjukova O.O.(2012). Geohіmіja ftora u pіdzemnih vodah Donec'koy skladchastoy sporudi. Vіsnik HNU іmenі V. 

N. Karazіna, 1033 Vip. 37, 104–107. 

16. Spravochnik po toksikologii i gigienicheskim normativam (PDK) potencial'no opasnyh himicheskih veshhestv 

(1999). M., Izd. AT, 272 s. 

17. Sujarko, V.G. (1997). Jekologija podzemnoj gidrosfery Donbassa. K., «Znanie», 69 s. 

18. Sujarko V.G. (2006). Geohimija podzemnyh vod vostochnoj chasti Dneprovsko-Doneckogo avlakogena. Har'kov: 

Izd. HNU imeni V. N. Karazina, 225 s. 

19. Fluorine and Fluorides (1984). Env. Health Crit. 36. Geneva. WHO, 136. 

20. Sever C.W. (1979). The federal groundwater protection program. Today`s hope Graundwater, V. 17.1, 80–82. 

 

 

 

UDC 551.14:556.3             *V.V. Yakovlev, PhD (Technics), 

**S.N. Ananyev, Director, 

*Kharkov national academy of municipal economy, 

**Laboratory of Water Quality “PLAYA”, 

e-mail: geoeco-series@karazin.ua 

 

GLOBAL FRACTURING OF YUZOV BASIN AND ITS HYDROGEOLOGICAL SIGNIFICANCE 

 

The structure and nature of the global fracturing of Yuzov basin are examined. It is shown that the high 

production rates of natural springs in this area are associated with the global fracturing. The vertical orienta-

tion of fractures and their increased water conductivity give reason to assume the technological liquids pene-

tration in the fresh water horizons during hydraulic fracturing used in the production of hydrocarbons. 

Keywords: global fracturing, spring, hydraulic fracturing, Yuzov basin. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, 

ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО «ВІСНИКА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

 

До „Вісника Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна”, серія „Гео-

логія – Географія – Екологія”, приймаються наукові статті обсягом до 20 друкованих сторі-

нок, присвячені дослідженням у галузях геології, геохімії, гідрогеології, географії, економіч-

ної та соціальної географії, екології, а також суміжних дисциплін. Матеріали можуть бути 

представлені українською, російською або англійською мовами. Рішення про публікацію 

приймається редакційною колегією „Вісника”, при цьому кожна стаття рецензується двома 

вченими зі складу колегії. 

Матеріали подаються у друкованому і в електронному вигляді та надсилаються на елек-

тронну пошту chuenko@hotbox.ru. Електронна версія оформляється у форматі Microsoft  

Word, шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5, всі поля по 2 см.  

Жирним шрифтом виділяються підзаголовки у статті; курсив допускається лише у винятко-

вих випадках. Ілюстрації, включаючи графіки і схеми, мають бути розміщені безпосередньо в 

тексті. Ілюстрації подаються чорно-білими. Скрізь, де можливо, доцільніше використовувати 

графіки, а не таблиці. Орієнтація сторінок – книжкова. Вирівнювання слід робити по ширині 

сторінки. Відступ для абзацу – 1 см.  

Згідно з вимогами ДАК України оригінальна стаття у фаховому виданні має складатися 

з таких розділів:  

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання порушеної 

проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної пробле-

ми, яким присвячується стаття. 

3. Формулювання мети статті (постановка завдання). 

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих нау-

кових результатів. 

5. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.  

Для статей необхідно вказати УДК, подати назву (до 8 слів), анотацію (від 50 до 100 

слів) та ключові слова (3-8) українською, російською й англійською мовами. Також є необ-

хідним розгорнутий реферат англійською мовою (100-250 слів). На окремому аркуші нада-

ється інформація про авторів (прізвище, ім’я та по-батькові, повна назва організації, посада, 

вчений ступінь і звання, поштова адреса, телефон, е-mail) українською, російською й англій-

ською мовами. Кількість авторів не повинна перевищувати 3 (як виключення – до 5). Перелік 

посилань оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. До переліку обов’язково повинна бу-

ти включена література за останні п’ять років. У кінці статті вказується дата її надсилання у 

редакцію вісника. 

Рукописи, не оформлені належним чином, не приймаються до публікації. 

Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису. 

У разі переробки статті авторами датою надходження рукопису статті в редакцію прий-

мається дата її повторного надсилання. За відмови у публікації роботи рукописи статей авто-

рам не повертаються.  
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МАНТИЙНЫЕ ПЛЮМЫ КАК ВЕРОЯТНЫЕ ИСТОЧНИКИ РУДНОГО ВЕЩЕСТВА 

 
Приведены результаты изучения геохимии редких и рудных элементов мантийных пород и комплексных 

месторождений ряда регионов. Мантийные плюмы являются вероятными источниками рудного вещества 

крупнейших месторождений подвижных поясов и платформ. … 

Ключевые слова: мантийные плюмы, литофильные и халькофильные элементы, рудные месторождения. 

В.С. Лутков, В.В. Андрєєв, О.В. Чуєнко. МАНТІЙНІ ПЛЮМИ ЯК ВІРОГІДНІ ДЖЕРЕЛА РУДНОЇ РЕ-

ЧОВИНИ. Наведено результати вивчення геохімії рідкісних та рудних елементів мантійних порід та комплек-

сних родовищ низки регіонів. Мантійні плюми є вірогідними джерелами рудної речовини найбільших родовищ 

рухомих поясів та платформ. … 

Ключеві слова: мантійні плюми, літофільні та халькофільні елементи, рудні родовища. 

 

Актуальность. Одна из важнейших фундаментальных и прикладных проблем рудогене-

за – выявление источников рудного вещества. Мощность континентальной коры составляет в 

среднем 40 км, тогда как нижняя граница мантии находится на глубине 2900 км. В последние 

десятилетия доказана реальность процессов метасоматоза (высокофлюидного магматизма) в 

верхней мантии (ВМ), существенно влияющего на распределение рудных и редких элементов 

(РЭ) [18, 26 и др.]. Возникла новая область металлогении,т.н. «нелинейная металлогения», 

изучающая закономерности формирования в коре мантийных месторождений [24]. … 
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MANTLE PLUMES AS POTENTIAL SOURCES OF ORE 

 

The results of the study of the geochemistry of rare, precious, and ore elements of the mantle and com-

plex deposits in several regions are reported.  

The behaviour and occurrence forms of rare elements in mantle xenoliths and alkali-picritoids basites of 

Pamir and Tien Shan region have been studied. The problems of genesis of mobile belts and platforms (Tien 

Shan, Pamir, Ukraine, the Chukchi Peninsula) related to ultrabasites, mafic rocks, alkaline-ultrabasic rocks, 

their differentiates and products of hydrothermal-metasomatic processing have been considered. … 

Keywords: mantle plumes, lithophile and chalcophile elements, mantle and mantle coronal field. 
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