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ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ЄМНІСНИХ 
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ У САРМАТСЬКИХ ВІДКЛАДАХ 

НЕОГЕНУ БІЛЬЧЕ-ВОЛИЦЬКОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ 

Мета. Метою досліджень є прогнозування колекторських властивостей порід (пористості, ефективних 
товщин) для встановлення зв’язку дебіту газу від їх видобутку та подальшого прогнозування припливів 
газу на нових перспективних площах у північно-західній частині Більче-Волицької зони Передкарпатського 
прогину. Методика досліджень полягала в побудові схематичних карт зміни по площі пористості і 
ефективних товщин. Результати. Побудовані схематичні карти зміни пористості і ефективних товщин та 
встановлена залежність дебіту газу від їх видобутку є петрофізичною основою у прогнозуванні дебітів газу 
на новопробурених свердловинах у випадку якісного розкриття порід-колекторів у привибійній зоні. Для 
окремих продуктивних горизонтів (ВД-13, НД-9, НД-15) побудовано схематичні карти усереднених 
значень пористості та ефективних товщин у сарматських відкладах Більче-Волицької зони, які можуть 
знайти застосування в прогнозуванні колекторських властивостей порід і можливих припливів вуглеводнів 
на нових перспективних площах. Для горизонтів НД-1−НД-12 Вишнянського і Вижомлянського газових 
родовищ побудована усереднена залежність дебіту газу від ємнісних властивостей (видобутку пористості 
на ефективну товщину за депресії 1/3 від пластового тиску). Вона дозволяє сумісно з даними, наведеними 
на схематичних картах, прогнозувати потенційно можливі припливи газу із порід-колекторів сарматських 
відкладів в пробурених свердловинах на нових перспективних площах і родовищах. Інтерполяція 
отриманої залежності дебіту газу від видобутку відкритої пористості на ефективну товщину дозволяє 
отримати граничне значення останнього величиною 0,22, за якого приплив газу відсутній. Зазначений 
показник слід вважати кондиційним і розділяти за ним у розрізі породи на породи-колектори і породи-
неколектори. Наукова новизна. Викладений методичний підхід сприятиме підвищенню вірогідності 
прогнозування колекторських властивостей порід у різних геологічних умовах їх формування на нових 
перспективних площах. Практична значущість полягає в підвищенні ефективності освоєння 
вуглеводневої сировини, зокрема в сарматських відкладах неогену Більче-Волицької зони. 

Ключові слова: порода-колектор, ємнісні властивості, пористість, ефективна товщина, дебіт газу. 

Вступ 
Більче-Волицька структурно-тектонічна зона є 

однією з основних газовидобувних у Західному 
регіоні України. Вона формувалася на зануреному 
південно-західному краю Східноєвропейської плат-
форми, де пласти, лінзи пісковиків та алевролітів 
створювали пастки для покладів вуглеводнів у 
різних геодинамічних умовах їх формування. 

Варто зазначити, що ефективність пошуково-
розвідувальних робіт на газ значною мірою залежить 
від повноти вивчення ємнісних властивостей порід-
колекторів. Незважаючи на те, що сарматські від-
клади доволі добре вивчені з геологічного погляду 
[Грицишин, 2012; Криськів, Владика, 2012; Леськів, 
Щерба, 1979; Нестеренко, 2010; Щерба, Павлюх, 
1987; Fedyshyn, Ivanyshyn, Nesterenko, 1996; Vladyka, 
Push, Nesterenko, Balatskyi, 2013; Kurovets, Prytulka, 
Shpot, Peryt, 2004], проте їхня (латеральна) зональ-
ність досконало ще не з’ясована повною мірою, що і 
стало предметом досліджень, викладених у статті. 

У зв’язку з недостатнім винесенням кернового 
матеріалу все більшої актуальності набуває проблема 
дослідження колекторських властивостей порід на 
пробах шламу [Владика, Нестеренко, Балацький, 
2012; Владика, Нестеренко, Балацький, 2013]. 

Мета 
Актуальною є проблема прогнозування колек-

торських властивостей порід і потенційна можли-
вість припливів вуглеводнів на основі геолого-гео-
фізичних даних на нових перспективних площах, 
зокрема у сарматських відкладах північно-західної 
частини Більче-Волицької зони, що і спонукало 
авторів поставити собі за мету такі дослідження.  

Методика та результати роботи 
Протягом останніх років накопичився масив 

даних про фільтраційно-ємнісні властивості порід-
колекторів в Передкарпатському прогині, як 
викладені у фондових, так і в наукових працях, 
який підлягав систематизації, аналізу і 
узагальненню [Владика, 2012; Владика, Несте-
ренко, Крива, Балацький, 2012; Владика, Несте-
ренко, Балацький, 2014; Владика, Нестеренко, 
Балацький, Неспляк, 2014;]. Методика досліджень 
полягала в побудові на їх основі схематичних карт 
зміни пористості та ефективної товщини 
сарматських відкладів Більче-Волицької зони і 
прогнозуванні на їх основі можливих припливів 
газу для вибору найоптимальніших геологічних 
умов закладання нових свердловин. 
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Характеристика порід-колекторів 
 Більче-Волицької зони 

Сарматські відклади Більче-Волицької зони 
набули широкого розвитку в її північно-західній 
частині, де нагромаджувалися в порівняно вузькому 
клиноподібному мілководно-морському басейні. 
Відклади мають циклічну будову, характерною 
ознакою їх є літологічна неоднорідність [Федишин, 
2005], яка проявляється в ритмічному нашаруванні 
різних типів порід. Латеральна зональність сармат-
ських відкладів пов’язана в основному з їхньою 
літофаціальною зміною. Найкращі фільтраційно-
ємнісні властивості притаманні піщаним породам 
фацій русел, конусів виносу, барів і валів. Низько-
пористі породи-колектори властиві фаціям мілковод-
ного моря, заток і лагун, а в глибоководному басейні 
седиментації фаціям турбідних потоків і підводних 
течій. На фільтраційно-ємнісні властивості порід 
значною мірою впливають умови седиментації і 
вторинні перетворення в процесі катагенезу, 
внаслідок чого ускладнювалася конфігурація пор і 
зменшувався об’єм міжзернового порового простору 
заповненням його вторинними мінералами. 
[Куровець, Олійник, Притулка, 2004]. 

Наявність у північно-західній частині 28 газових 
родовищ, на яких для підрахунку запасів здійснені 
узагальнення фільтраційно-ємнісних властивостей 
колекторів та їх ефективних товщин, спонукають до 
спроби прогнозування покладів вуглеводнів у різних 
геодинамічних умовах їх формування. 

Для побудови карт пористості та ефективної 
товщини горизонтів ВД-13, НД-9, НД-15 у 
північно-західній частині Більче-Волицького НГР 
використана схема розташування покладів 
вуглеводнів, а показники взяті з атласу родовищ 
нафти і газу України. Газові родовища згруповані 
за продуктивними горизонтами, а для графічних 
побудов використовувались середні значення 
наведених вище параметрів по кожному із них. У 
цьому варіанті не враховані тектонічні умови, які, 
звичайно, мають вплив на структуру порового 
простору порід та їх колекторські властивості.  

Газоносними є відклади нижньо- і верхньо-
дашавської підсвіт сарматського ярусу. Серед 
глинистих порід тут виділено 31 піщано-глинистий 
горизонт. Для характеристики та відслідковування 
змін величин пористості та ефективних товщин 
сармату нами вибрані горизонти: НД-15, НД-9 та 
ВД-13. 

У нижньому з них, горизонті (НД-15), порис-
тість коливається в межах 14 – 19,2 %. Максимальні 
значення відмічено в районі Грушівського, 
Гаївського, а мінімальні – в районі Макунівського, 
Залужанського та Сусолівського родовищ. Ефектив-
ні товщини змінюються від 2,6 м (Гаївське родо-
вище) до 23,2 м (Залужанське родовище) (рис. 3). 

Середня частина розрізу, яка представлена 
горизонтом НД-9, має вищі показники пористості, 
від 12,0 % (Кавське родовище) до 25,8 % (Угерське 

родовище). Ефективні товщини порівняно з 
горизонтом НД-15 також зростають, максимальні 
значення сягають 48,0 м (Залужанське родовище). 
Слід також зазначити, що для горизонту НД-15 поле 
кондиційних порід-колекторів розташоване тільки в 
центральній частині цього району, а у вищих 
поверхах розрізу воно простягається з південного 
сходу на північний захід по всій території. 

Для верхнього із вибраних горизонтів (ВД-13) 
пористість порід-колекторів змінюється в діапазоні 
від 8,9 % (Хідновицьке газове родовище) на північ-
ному заході до 22,0 % (Дашавське газове родовище) 
на південному сході. Відзначається тенденція 
збільшення ефективних товщин у протилежному 
напрямку, від 6,0 м (Дашавське газове родовище) до 
24,0 м (Свидницьке газове родовище).  

Побудовані нами карти зміни пористості і 
ефективних товщин (рис. 1–3) відображають кон-
тури перспективних ділянок горизонтів, які умовно 
обмежені значеннями пористості – 7 %. Експери-
ментально доведено, що фільтрація газу в породах-
колекторах нижньосарматського ярусу відбувається 
за пористості понад 5 % [Федишин, 2005]. У 
підрахунках запасів кондиційні значення пористості 
приймають на рівні 9 %. У такому випадку перспек-
тивні ділянки обмежені значеннями пористості 7 %, 
як середніми між значеннями 5 і 9 %. 

Рис. 1. Схематична карта усереднених 
значень пористості та ефективних товщин 

порід-колекторів горизонту  
ВД-13 сарматських відкладів. 

Родовища: 2 – Свидницьке; 4 – Вишнянське;  
8 – Хідновицьке; 9 – Садковицьке;  
11 – Залужанське; 14 – Городоцьке;  

27 – Дашавське 
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Рис. 2. Схематична карта усереднених значень пористості порід-колекторів та ефективних 
товщин горизонту НД-9 сарматських відкладів. 

Родовища: 1 – Ретичинське; 10 – Пинянське; 11 – Залужанське; 12 – Новосілківське; 13 – Рудківське; 
19 – Опарське; 21 – Грудівське; 22 – Більче-Волицьке; 24 – Кавське; 25 – Угерське; 
26 – Південно-Угерське; 27 – Дашавське 

Рис. 3. Схематична карта усереднених значень 
пористості порід-колекторів та ефективних 
товщин горизонту НД-15 сарматських 

відкладів. 
Родовища: 6 – Орховицьке; 7 – Макунівське;  
11 – Залужанське; 16 – Сусолівське;  
17 – Грушівське; 20 – Летнянське; 22 – Гаївське 

Рис. 4. Залежність дебіту газу (Qг)  
від видобутку пористості на ефективну 

товщину (Кпhеф)
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Для горизонтів НД-1−НД-12 Вишнянського і 
Вижомлянського газових родовищ (рис. 4) 
побудована усереднена залежність дебіту газу від 
ємнісних властивостей (видобутку пористості на 
ефективну товщину за депресії 1/3 від пластового 
тиску). Вона дозволяє сумісно з даними, 
наведеними на схематичних картах (див. рис. 1–3), 
прогнозувати потенційно можливі припливи газу 
із порід-колекторів сарматських відкладів у 
пробурених свердловинах на нових перспек-
тивних площах і родовищах. Інтерполяція 
отриманої залежності Q=f(Кпhеф) до осі Кпhеф 

дозволяє отримати граничне значення Кпhеф=0,22, 
за якого приплив газу відсутній. Зазначений 
показник слід вважати кондиційним і розділяти за 
ним у розрізі породи на породи-колектори і 
породи-неколектори (у цьому випадку під 
породою-колектором розуміють гірську породу, 
здатну акумулювати і віддавати вуглеводні навіть 
у непромислових масштабах). 

Наукова новизна і практична значущість 
Використання отриманих результатів сприя-

тиме підвищенню достовірності прогнозування 
колекторських властивостей порід у різних 
геодинамічних умовах їх формування на нових 
перспективних площах (родовищах), а також 
оцінки прогнозних ресурсів вуглеводнів у 
сарматських відкладах північно-західної частини 
Більче-Волицької зони. Перспективи подальших 
досліджень будуть пов’язані з уточненням 
підрахункових параметрів (пористість, ефективна 
товщина) і побудовою на їх основі карт зміни 
колекторських властивостей порід по площі. 
Започаткована методика може бути використана 
для порід-колекторів, сформованих також в інших 
геодинамічних умовах. 

Висновки 
Слід наголосити, що пласти-колектори у 

сарматських відкладах характеризуються знач-
ними фаціальними змінами не лише за розрізом, 
але також на площі. Пористість і проникність 
змінюються в однаково широкому діапазоні як на 
окремих родовищах, так і на розглянутій території 
загалом.  

Колекторські різновиди пісковиків та алевро-
літів часто виклинюються, заміщаючись глинами. 
Це, як зазначено вище, є наслідком мінливого 
осадоутворення в умовах нестабільного мілко-
воддя. З цього приводу інформативність карт 
пористості та ефективних товщин, проілюстро-
ваних для окремих продуктивних горизонтів пів-
нічного заходу Більче-Волицької зони, є достат-
ньою. Використовувати методику створення таких 
прогнозних карт доцільно для територій, де 
колектори достатньо літологічно витримані та у 
змінах їх параметрів простежуються більш-менш 
ймовірні закономірності.  

Виявлені такі тенденції зміни колекторських 
властивостей порід: для горизонту ВД-13 відкрита 
пористість зменшується у напрямку з південного-

сходу на північний-захід. При цьому ефективні 
товщини навпаки зростають. Для горизонту НД-9 
спостерігається та ж закономірність, за винятком 
Залужанського газового родовища, де ефективна 
товщина досягає 48 м. Для горизонту НД-15 
пористість навпаки зменшується у тому ж 
напрямку, а ефективна товщина зростає.  

Сумісне використання побудованих схематич-
них карт, де нанесена інформація про пористість і 
ефективні товщини (див. рис. 1–3) та залежності 
дебіту від їх видобутку (див. рис. 4) дозволяє 
прогнозувати потенційно можливі припливи газу з 
таких порід-колекторів у випадку їх якісного 
розкриття вже на початковому етапі проектування 
будівництва нових свердловин. А саме в крайній 
північно-західній частині Зовнішньої зони Перед-
карпатського прогину сьогодні (2014 рік) над-
рокористувачами як державними, так і приватними 
буде пробурено значну кількість пошукових, 
розвідувальних та експлуатаційних свердловин на 
Боратицькому об’єкті, Буцівському, Ретичинському, 
Вишнянському, Берегівському Свидницькому 
(Вижомлянська ділянка) родовищах, які нададуть 
більшу інформацію для уточнення вищезгаданих 
схематичних карт. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЕМКОСТНЫХ  
СВОЙСТВ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ В САРМАТСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ НЕОГЕНА  

БИЛЬЧЕ-ВОЛИЦКОЙ ЗОНЫ ПРЕДКАРПАТСКОГО ПРОГИБА 

Цель. Целью исследований является прогнозирование коллекторских свойств пород (пористости, 
эффективных толщин) для установления связи дебита газа от их добычи и дальнейшего прогнозирования 
притоков газа на новых перспективных площадях в северо-западной части Бильче-Волицкой зоны 
Предкарпатского прогиба. Методика исследования заключалась в построении схематических карт изменения 
по площади пористости и эффективных толщин. Результаты. Построены схематические карты изменения 
пористости и эффективных толщин и установлена зависимость дебита газа от их произведения являются 
петрофизической основой в прогнозировании дебитов газа на вновь пробуреных скважинах в случае 
качественного раскрытия пород-коллекторов в призабойной зоне. Для отдельных продуктивных горизонтов 
(ВД-13, НД-9, НД-15) построены схематические карты усредненных значений пористости и эффективных 
толщин в сарматских отложениях Бильче-Волицкой зоны, которые могут найти применение в прогнозировании 
коллекторских свойств пород и возможных притоков углеводородов на новых перспективных площадях. 
Научная новизна. Изложенный методический подход будет способствовать повышению достоверности 
прогнозирования коллекторских свойств пород в различных геологических условиях их формирования на новых 
перспективных площадях. Для горизонтов НД-1-НД-12 Вишнянского и Выжомлянского газовых 
месторождений построена усредненная зависимость дебита газа от емкостных свойств (произведения 
пористости на эффективную толщину при депрессии 1/3 от пластового давления). Она позволяет совместимо с 
данными, приведенными на схематических картах, прогнозировать потенциально возможные притоки газа из 
пород-коллекторов сарматских отложений в пробуренных скважинах на новых перспективных площадях и 
месторождениях. Интерполяция полученной зависимости дебита газа от добычи открытой пористости на 
эффективную толщину позволяет получить предельное значение последнего величиной 0,22, при котором 
приток газа отсутствует. Указанный показатель следует считать кондиционным и разделять по нем в разрезе 
породы на породы-коллекторы и породы-неколлекторы. Практическая значимость заключается в повышении 
эффективности освоения углеводородного сырья, в частности в сарматских отложениях неогена Бильче-
Волицкой зоны.  

Ключевые слова: порода-коллектор; емкостные свойства; пористость; эффективная мощность; дебит газа. 
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REGULARITIES OF THE SPATIAL DISTRIBUTION OF CAPACITOR PROPERTIES  
OF ROCK-COLLECTORS IN SARMATIAN DEPOSITS OF NEOGENE  

OF BILCHE-VOLITSKOY ZONE OF PRECARPATIAN FOREDEEP 

The purpose. The aim of the research is the prediction of the reservoir properties (porosity, effective 
thicknesses) for communication flow rate of gas production and further forecasting tributaries in new gas 
promising areas in the North-Western part of Bilche-Velickou zone of Precarpathian foredeep. The 
methodology of the research was to build a schematic maps of change in area of porosity and effective 
thicknesses. Results. A schematic maps of the change of porosity and effective thicknesses were created, and it 
was established that the dependences of the flow rate of the gas from their works are petrophisic basis for 
forecasting production of gas at newly drilled wells in the case of qualitative disclosure of reservoir rocks in the 
bottom hole zone. For individual productive horizonts (TD-13, BD-9, BD-15), a schematic maps of averaged 
values of porosity and effective thicknesses in the Sarmatian deposits of Bilche-Volitskoi zone were created, 
which may find application in the prediction of the reservoir properties and possible hydrocarbon flows on new 
promising areas. Scientific novelty. The methodical approach will improve the reliability of prediction of the 
reservoir properties in various geological conditions of their formation on new promising areas. For horizonts 
BD-1-BD-12 Vyshnianske and Vizhomlyanske gas fields there were built the averaged dependences of the flow 
rate of gas from capacitive properties (works porosity on the effective thickness for depression 1/3 of reservoir 
pressure). It allows compatible with the data shown in the schematic maps to predict potential flows of gas from 
the reservoir rocks of the Sarmatian sediment drilled wells at promising new areas and fields. Interpolation of the 
obtained dependence of the flow rate of gas from production of open porosity on the effective thickness allows 
to get maximum value of the last value is 0.22, where the gas supply is absent. This index should be considered 
as conforming and divide by it in the context of the breed on the reservoir rocks and rock-non-reserves. 
Practical significance consists in increasing the efficiency of exploration of hydrocarbon raw materials, 
particularly in the Sarmatian deposits of Neogene Bilche-Volitskos zone. 

Keywords: reservoir rock, porosity, effective power, gas flow rate 
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