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Сьогодні одним зі шляхів зміцнення енер-
гетичної незалежності держави є збільшення 
власного видобутку нафти і природного газу. 
Найбільш перспективною в цьому напрямку, 
безсумнівно, є територія українського сектора 
Чорного і Азовського морів. Сумарні початкові 
видобувні ресурси українського сектора аква-
торій Чорного та Азовського морів станом на 
01.01.2006 р. (УкрДГРІ) оцінюються в 2279,2 
млн.т. умовного палива, що складає близько 
30% від всіх початкових видобувних ресурсів 
ВВ України. Водночас ступінь освоєння почат-
кових ресурсів вуглеводнів морських акваторій 
України не перевищує 3%. Так, для Азовського 
моря ступінь освоєння початкових ресурсів 
складає 3,2%, для шельфу Чорного моря (гли-
бина води до 100 м)  –  7,0%,  для  глибоковод-
ної  частини  Чорного моря  (глибина води по-
над 100 м) – 0%. 

Враховуючи низьку ступінь освоєння вуг-
леводневого потенціалу і виходячи з світового 
досвіду проведення геологорозвідувальних ро-
біт в інших нафтогазоносних регіонах саме в 
межах морських акваторій можливо очікувати 
відкриття найближчим часом значних за запа-
сами родовищ нафти і газу, що певним чином і 
підтверджується результатами геологорозвіду-
вальних робіт, проведених останнім часом. 

Останніми роками значні обсяги геолого-
розвідувальних робіт у межах українських ак-
ваторій були сконцентровані в межах Прикер-

ченського шельфу Чорного моря. У результаті 
цих робіт в 2005 році було відкрито нафтове 
родовище Субботіна [1]. Це відкриття підтвер-
дило промислову нафтогазоносність нового 
нафтогазоносного району. 

У тектонічному відношенні структура 
Субботіна розташована в центральній частині 
Керченсько-Таманського прогину. До глибоко-
го буріння структура підготовлена сейсмороз-
відувальними роботами по горизонтах відбиття 
IIа (P3

1 – підошва відкладів майкопської серії) 
та IIIm (P1

1 – підошва відкладів палеогену) як 
структурно-тектонічна пастка. По цих горизон-
тах структура являє собою асиметричну анти-
клінальну складку північно-східного простя-
гання. 

В 2005 році у межах структури була про-
бурена параметрична свердловина №403. Прое-
ктна глибина свердловини – 4300 м, фактична 
глибина – 4300 м, проектний горизонт – палео-
цен-верхня крейда, фактично досягнутий гори-
зонт – нижній еоцен. Свердловина розкрила 
такий стратиграфічний розріз (знизу догори): 
нижній еоцен – бахчисарайський регіоярус  
(товщина 500 м), середній еоцен – сімферополь-
ський, новопавлівський та кумський регіояруси 
(810 м), верхній еоцен – альмінський регіоярус 
(115 м), нижній олігоцен – нижня частина май-
копської серії (1035 м), верхній олігоцен – се-
редня частина майкопської серії (350 м), ниж-
ній міоцен – верхня частина майкопської серії 
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Подається загальна характеристика відкритого в 2006 році нафтового родовища Субботіна, що роз-
ташоване в межах Прикерченського шельфу Чорного моря. Розглядається перспективи газоносності сере-
дньоміоценових і верхньоолігоценових відкладів та пропонується геологічна модель їх будови. Визначено 
подальші напрямки геологорозвідувальних робіт. 
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Дана общая характеристика открытого в 2006 г. нефтяного месторождения Субботина, располо-

женного в пределах Прикерченского шельфа Чёрного моря. Рассмотрены перспективы газоносности сред-
немиоценовых и верхнеолигоценовых отложений. Представлена геологическая модель их строения. Опреде-
лены дальнейшие направления геологоразведочных работ. 
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General description of the Sybbotina oil field opened in 2006 located within limits of the Prikerchenskiy shelf 

of the Black Sea was given. The considered prospects of gas-bearing of middle miocene and overhead oligocene 
sediments. The geological model of their structure was presented. The subsequent directions of geological survey 
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(540 м), середній міоцен – чокракський, кара-
ганський та конкський регіояруси (360 м) (згід-
но з розбивками ДАТ „Чорноморнафтогаз” – 
тортон), верхній міоцен – сарматський, меоти-
чний і понтійський регіояруси (110 м), пліоцен-
четвертинні відклади (400 м) [2]. 

У свердловині за результатами проведених 
випробувань чотирьох об’єктів з відкладів ни-
жнього олігоцену (нижній майкоп) отримано 
припливи нафти з дебітами від 6 до 72 м3/добу 
та газу 67,2 тис.м3/добу на 5 мм діафрагмі. 

Відтак було пробурено пошукову свердло-
вину № 1, яка закладена в склепінній частині 
структури на відстані 1,2 км на південний захід 
від параметричної свердловини № 403. Основ-
ними завданнями буріння було уточнення гео-
логічної будови і підтвердження нафтогазонос-
ності майкопських відкладів. Проектна глибина 
свердловини – 3100 м, скоригована проектна 
глибина – 3140 м, фактична глибина – 3140 м, 
проектний горизонт – Pg2

2, фактично досягну-
тий горизонт – Pg2

2. Свердловиною розкриті від-
клади середнього міоцену-пліоцену (137-818 м), 
майкопської серії (818-2977 м), еоцену (2977 м 
– вибій) [3]. 

У свердловині Субботіна № 1 випробувано 
дванадцять об’єктів (всі у відкладах нижнього 
олігоцену). В результаті виконаних робіт з ви-
пробування з першого по восьмий об’єкти про-
мислових припливів нафти не отримано (І-ІІІ 
об’єкти – слабкопроникні, ІV-VІІІ об’єкти  
інтерпретуються як водоносні). З дев’ятого по 
дванадцятий об’єкти отримали промислові при-
пливи нафти з дебітами від 5 до 70,1 м3/д. 

В літологічному відношенні відклади ниж-
нього олігоцену представлені чергуванням ар-
гілітів, пісковиків і алевролітів. 

Аргіліти темно-сірі до чорних, щільні, міц-
ні, слабкослюдисті, ділянками тріщинуваті, ша-
руваті. Прошарки горизонтально орієнтовані, від 
0,1 см до 0,5 см виповнені сірими алевролітами, 
зустрічаються включення сидериту. Порода 
глинисто-гідрослюдистого складу, однорідна з 
домішкою (5,0–30,0%) алевритового матеріалу. 
Кластичний матеріал рівномірно розповсюдже-
ний у породі, представлений кутуватими зер-
нами кварцу, лусочками мусковіту, глауконітом 
алевритової розмірності та горизонтально орі-
єнтованими лусочками мусковіту. Мікротекс-
тура паралельно орієнтована, мікроверствувата, 
неоднорідна, ділянками мікрохвиляста. 

Пісковики сірі, темно-сірі, зеленувато-сірі, 
дрібно-середньозернисті, глауконіт-кварцові 
середньої міцності з нерівним зламом. Порода з 
сильним запахом нафти. Цемент глинистий, 
глинисто-карбонатний, карбонатний контакто-
вого, порово-контактового, порового типу. По-
рода ділянками інтенсивно просякнута корич-
невими, світло-коричневими вуглеводнями. 
Цемент складає 10,0-25,0 % породи. 

Алевроліти кварцові світло-сірі і сірі,  
щільні, міцні, з прошарками темно-сірого алев-
ритистого аргіліту з запахом нафти. Цемент 
глинистий, глинисто-слюдистий. Місцями по-
рода інтенсивно просякнута темно-коричне-

вими вуглеводнями. Шаруватість від горизон-
тальної до 10°, місцями хвиляста. 

Пласти колектори представлені пісковика-
ми і алевролітами. Коефіцієнт відкритої порис-
тості змінюється від 0,08 до 0,33 і в середньому 
складає 0,17%. Проникність змінюється 0,1 мД 
до 47 мД, у середньому – 4,4 мД. 

У структурному відношенні структура 
Субботіна у відкладах нижнього олігоцену (го-
ризонт відбиття IIа) є асиметричною антикліна-
льною складкою північно-східного простяган-
ня. Південне крило структури ускладнене по-
рушеннями типу скид та підкид, амплітудою 
відповідно 100-150 м та 150-300 м, північно-
неузгодженим скидом амплітудою 50-150 м. 
Кути падіння південного крила складки – 35-
40°, північного – 20-30°. Розміри пастки по го-
ризонту відбиття IIа в межах замкненої ізогіпси 
мінус 3520 м складають 12 х 5 км, амплітуда – 
700 м, площа – 34 км2. 

Таким чином, за результатами буріння све-
рдловин №1 і №403 була встановлена промис-
лова нафтогазоносність відкладів нижнього 
олігоцену (нижній майкоп). Що стосується го-
ризонтів, які залягають вище у відкладах верх-
нього олігоцену (середній майкоп) і міоцену, то 
випробування їх не проводилося. Водночас за 
результатами виконаної ДП „Науканафтогаз” 
(відділення ІАЦ) інтерпретації матеріалів ГДС 
по свердловинах № 403 і № 1 у відкладах верх-
нього олігоцену (середній майкоп) і середнього 
міоцену (чокракський, караганський та конксь-
кий регіояруси) виділено ряд перспективних 
горизонтів, що інтерпретуються як газонасиче-
ні. Обробка та інтерпретація даних ГДС прово-
дилась в робочому проекті системи програм 
GeoFrame. Пласти характеризуються знижен-
ням природної гамма-активності, збереженням 
номінального діаметра свердловини, від’ємною 
аномалією ПС, мають ознаки гранулярного ко-
лектора [3]. Питомий електричний опір за да-
ними ІК – БК становить 1,9-2 Омм, за БКЗ  
4-6 Омм. Пористість змінюється в інтервалі:  
Кп = 9 – 30%, Кгл = 0,34 – 0,4. Пласти колекто-
ри мають аномально високі значення інтерва-
льного часу за даними АК, що характерно для 
газових покладів. 

У відкладах середнього міоцену було виді-
лено три продуктивні горизонти – Тр-1, Тр-2 і 
Тр-3 (конкський, чокракський, караганський 
регіояруси відповідно). Інтервал глибин заля-
гання продуктивних горизонтів – 630-800 м. 
Продуктивні горизонти представлені піскови-
ками. Сумарна ефективна товщина 28 м, коефі-
цієнт відкритої пористості у середньому – 0,24, 
газонасиченість – 0,71. В літологічному відно-
шенні відклади середнього міоцену представ-
лені чергуванням сірих та темно-сірих глин, 
сірих алевролітів, дрібнозернистих пісковиків, 
мергелів і органогенно-детритових вапняків. 
Чокракські відклади складені черепашково-
детритовими вапняками з прошарками конгло-
мератів, мергелями та пісковиками. Караганські 
відклади – за даними свердловин пробурених 
на Керченському півострові, представлені мер-
гелями, пісками, глинистими пісковиками, рід-
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ше вапняками, конгломератами, строматоліта-
ми. Відклади конкського регіоярусу складені в 
основному глинами з підпорядкованими про-
шарками мергелів, пісків та пісковиків. 

В середньомайкопських відкладах виділе-
но також три продуктивні горизонти – МС-1, 
МС-2, МС-3. Інтервал залягання – 1200-1400 м, 
сумарна ефективна товщина – 35 м, коефіцієнт 
відкритої пористості – 0,11-0,2; газонасиченість 
– 0,57. Найбільш перспективним у відношенні 
нафтогазоносності є інтервал 1214-1314 м 
(продуктивний горизонт МС-1), представлений 
перешаруванням пісковиків, алевролітів і аргі-
літів. За результатами вивчення кернового ма-
теріалу відклади середнього майкопу представ-
лені перешаруванням пісковиків, алевролітів і 
глин при істотному домінуванні останніх. Гли-
ни темно-сірі до чорних, щільні, аргілітоподіб-
ні, середньої міцності, слюдисті, субгоризонта-
льношаруваті, невапнисті, тріщинуваті з про-
шарками пісковиків та світло-сірих алевролітів. 
Пісковики зеленувато-сірі, місцями світло-сірі, 
кварцово-глауконітові, дрібнозернисті, глинис-

ті, слюдисті, слабкозцементовані, прошарками 
переходять у пісок дрібнозернистий, кварцовий 
з глауконітом. Потужність прошарків піскови-
ків – до 35 см. Вздовж тріщин зустрічаються 
нальоти та гнізда світло- і зеленкувато-сірого 
дрібнозернистого піщанистого матеріалу. Від-
мічаються субгоризонтальні дзеркала ковзання. 

Перспективність середньоміоценових і 
верхньоолігоценових відкладів на структурі 
Субботіна підтверджується промисловою їх 
продуктивністю на родовищах, що розташовані 
поблизу – Приозерному, Борзівському, Мошка-
рівському, Владиславівському та інших [4-6]. У 
морській свердловині Рифова-302 розкриті на-
фтонасичені піски тортону (460-475м), піскови-
ки та мергелі сармату (310-317м, 340-355м). В 
межах Таманського півострова поклади нафти у 
відкладах середнього міоцену встановлені на 
Благовіщенському, Старотитаровському, Соре-
льганському, Біло-Хуторському родовищах [7]. 

Найбільш повну інформацію щодо будови 
відкладів середнього міоцену дають структурні 
карти, побудовані по таких горизонтах відбиття 

  

    
Рисунок 1 – Структурна карта по горизонту відбиття Ikn (за даними «Причорномор» ДРГП) 
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– Іkn (верхня частина конкських відкладів),  
Ikr-ck (поверхня караган-чокракських відкла-
дів) та Iа (покрівля корольовської світи – пове-
рхня майкопу), які висвітлюють особливості 
характеру залягання перспективних продуктив-
них горизонтів (відповідно – Тр-1, Тр-2 та  
Тр-3). За цими даними структура Субботіна по 
горизонту відбиття Ikn (горизонт ТР-1) являє 
собою малоамплітудну (до 60 м) асиметричну 
антиклінальну складку північно-східного про-
стягання. Її розміри в межах ізогіпси -675 м 
складають 4,45 х 2,1 км, площа – 7,48 км2 (див.  
рис. 1-2). По горизонту відбиття Ikr-ck антиклі-
нальне підняття замкнуте по ізогіпсі -700 м – 
розмірами 3,9 х 1,7 км і площею 5,3 км2. Слід 
зазначити, що будову середньоміоценових від-

кладів на рівні конкського і караган-чокрак-
ського регіоярусів значно ускладнює наявність 
передверхньоміоценової перерви. В південній 
частині структури повністю розмиті відклади 
конкського регіоярусу (Тр-1) і частково відкла-
ди караган-чокраку (Тр-2, Тр-3) (рис. 1-2). По 
горизонту Iа антиклінальне підняття проявля-
ється більш контрастно. Так, амплітуда піднят-
тя збільшується до 200 м. Південне крило стру-
ктури до рівня відбиваючого горизонту Iа 
ускладнене порушеннями типу підкидо-насув, 
амплітудою до 100 м. Вісь складки по горизон-
ту Iа відносно горизонтів відбиття Ikr-ck і Іkn 
дещо зміщується у південному напрямку. В 
межах замкненої ізогіпси -900 м підняття має 
розміри 8,2 х 4,0 км, площу 23,24 км2 (рис. 3). 

  
Умовні позначення: 

   
Рисунок 2 – Сейсмогеологічний розріз по профілю 39/406/2001 
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На рівні середньомайкопських відкладів струк-
тура є вже достатньо значною за розміром ан-
тиклінальною складкою, амплітуда якої сягає 
400-500 м (рис. 4). Площа структури в межах 
ізогіпси -1550 м (горизонт МС-1) становить  
19 км2. 

Очікується, що поклади газу в горизонтах 
МС-1, МС-2, МС-3 і Тр-1, Тр-2, Тр-3 в межах 
структури Субботіна будуть пластові, склепін-
ні. Інтервал залягання продуктивних горизонтів 
в апікальній частині прогнозної пастки складає 
630-1350 м. 

Таким чином, на Субботінському родовищі 
відокремлюються два поверхи нафтогазоносно-
сті: нижній – нафтоносний (нижній олігоцен 
(нижній майкоп)), та верхній – газоносний (се-
редній міоцен і верхній олігоцен (середній май-
коп)). З метою прискорення освоєння вуглево-
дневого потенціалу родовища рекомендується 
проводити пошуки та розвідку покладів ВВ за-
значених поверхів окремо – різними мережами 
свердловин. 

Для пошуку і розвідки газових покладів 
рекомендується пробурити одну незалежну 
пошукову свердловину (№ 10) в апікальній час-
тині структури та три залежних – розвідувальні 
(№ 11-13) (рис.4). 

Буріння пошукової незалежної свердлови-
ни № 10 передбачається в присклепіневій час-
тині структури Субботіна на 800 м північно-
західніше від свердловини № 1. Проектна гли-
бина свердловини – 1525 м, проектний гори-
зонт – Рg3

2. 
Залежну від результатів буріння свердло-

вини № 10 розвідувальну свердловину № 11 
проектується пробурити у південно-західній 
частині пастки на 2,13 км південно-західніше 
від свердловини № 1. Проектна глибина – 1675 
м, проектний горизонт – Рg3

2. Залежну від ре-
зультатів буріння свердловин №№ 10 та 11 роз-
відувальну свердловину № 12 проектується 
пробурити у південно-східній частині пастки на 
південний схід від свердловини № 1 на відстані 
1,93 км та 1,7 км на південь від свердловини № 
403. Вона закладається в контурі нафтогазоно-
сності горизонтів Тр-3, МС-1, МС-2 та МС-3. 
Проектна глибина – 1650 м, проектний гори-
зонт – Рg3

2. Залежну від результатів буріння 
свердловин №№ 10-12 розвідувальну свердло-
вину № 13 проектується пробурити у північно-
східній частині пастки на 0,88 км північніше 
від параметричної свердловини № 403 та 
1,95 км на північний схід від проектної сверд-
ловини №10. Вона закладається в контурі наф-
тогазоносності горизонтів Тр-3, МС-1, МС-2 та 
МС-3. Проектна глибина – 1650 м, проектний 
горизонт – Рg3

2. 
Результати буріння і випробування дадуть 

змогу виявити продуктивні горизонти серед-
нього міоцену та верхнього олігоцену (серед-
нього майкопу), встановити фільтраційно-
ємнісні характеристики пластів-колекторів, 
отримати якісні та кількісні дані для здійснення 
геолого-економічної оцінки відкритих покла-
дів. 

Сумарна оцінка перспективних ресурсів 
горизонтів МС-1, МС-2, МС-3 і Тр-1, Тр-2, Тр-3 
за коефіцієнта заповнення пасток 0,8 складає 
15,0 млн. т. у.п. (оцінка ДП „Науканафтогаз”). 

Слід зазначити, що враховуючу достатньо 
високу ресурсну базу і невелику глибину заля-
гання прогнозногазоносних горизонтів першо-
черговим для освоєння має бути саме верхній 
верхньоолігоценово-середньоміоценовий газо-
носний поверх. 
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