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Однією з найбільш перспективних на нафту і газ ділянок у межах
Заходу України є піднасув Покутсько-Буковинських Карпат, зокрема
його мезозойська частина. В межах досліджуваної території протягом багатьох попередніх років виконано значний обсяг сейсморозвідувальних робіт та проведено пошуково-розвідувальне буріння, на основі
чого виконані структурні побудови по крейдових відкладах. Аналіз зазначених побудов дозволив зробити висновки щодо існування сприятливих структур, а також навести імовірні причини відсутності покладів
нафти і газу.
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Перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Передкарпаття пов’язуються з крейдово-палеогеновими флішовими відкладами алохтону і платформовими мезо-кайнозойськими товщами. З
метою уточнення перспектив нафтогазоносності території та визначення пріоритетних напрямків проведення геологорозвідувальних робіт
існує нагальна необхідність у проведенні аналізу і ув’язки всіх основних
критеріїв нафтогазоносності – тектонічних, палеогеографічних, літологічних, геохімічних, гідрогеологічних та даних з нафтогазоносності.
Відкриті в піднасувній частині нафтові родовища – Лопушнянське
в Україні та Фрасин на території Румунії, довели перспективність досліджуваної території.
Вивченість мезозойських відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину має свою довгу історію. Детальне вивчення геологічної
будови Покутських Карпат проводилось К. Толвінським (1938-1950 рр.)
[1]. Детальніше вивчення крейдових відкладів проводилося протягом
1960-х – 1980-х років – С.І. Пастернаком, В.І. Гаврилишином та іншими відомими дослідниками [2-7].
Глибоке буріння в межах піднасуву розпочате в грудні 1966 року
параметричною свердловиною 1-Гільче. Свердловина бурилася з метою
визначення товщини насуву Покутсько-Буковинських складок та виISSN 2304-7399. Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2015. – № 1(29)
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значення характеру зчленування їх з Зовнішньою зоною прогину. Нею
також вивчалась нафтогазоносність і водоносність розкритого розрізу.
Верхньокрейдові відклади піднасувної ділянки Зовнішньої зони
Передкарпатського прогину, і зокрема у Лопушнянській підзоні стратиграфічно представлені від сеноману до сенону. Між верхньою частиною нижньої крейди (альб) і сеноманом, як і між окремими ярусами
верхньої крейди, перерви в процесі осадконагромадження не спостерігається, однак стратиграфічна повнота розрізів суттєво коливається в
межах площі.
У напрямку на південний захід, на ділянці Середній Майдан–
Богородчани−Парище cеноман складений грубозернистими пісковиками, добре відсортованими, без домішок глин та алевролітів. Ефективна
товщина колекторів змінюється від 17 м (св. 66-Богородчани-Парище)
до 39 м (св. 54-Богородчани-Парище). Товщина сеноману змінюється з
південного сходу на північний захід від 6 м (св. 2-Петровець) до 32 м
(св. 53-Богородчани-Парище). У центральній частині ділянки ці породи
частково розмиті, про що свідчать як сейсмічні дослідження [8], так і
результати буріння св. 1-Вижниця.
Свердловиною 2-Шереметівська верхньокрейдові відклади розкриті в інтервалі 1308-1480 м (рис. 2, 3). Далі, у південно-західному напрямі покрівля мезозою (К2) занурюється до глибин 1537 м, товщина
складає 170 м. Розріз крейдових відкладів співставляється з розрізом у
свердловині 15-КЧ (рис. 3). У східному напрямі, в свердловинах Красноільського родовища, відклади верхньої крейди залягають в інтервалі
1236 м (св. 11-Крн) – 1380 м (св. 1-Крн). У крайній північно-східній частині підзони, відклади крейди розкриті свердловинами пробуреними в
межах Сторожинецької площі в районі Сучавського тектонічного порушення. В свердловині 48-Ст породи крейдового віку залягають на
глибині 736 м, а вже в свердловині 55-Ст, гіпсометрично нижче – 933 м,
що свідчить про їх поступове занурення в південному напрямі.
Далі, на південний-захід відклади крейди поступово зрізаються
піднасувною частиною і у повному розрізі вони на значних глибинах
розкриті свердловинами Лопушнянського родовища. Неоднорідність
розрізу сеноману зростає у південному напрямі: у свердловині 9Лопушна, більшу частину розрізу займають щільні пісковики і прошарки глин, у результаті чого колекторські властивості поступово погіршуються. Аналогічне явище спостерігається при кореляції свердловин
1-Бісків і 3-Петровецька (рис. 1). При випробуванні свердловини 1Бісків з інтервалів 4704-4719 м та 4455-4470 м отримано воду. Свердловина опинилася за межами Шипотського розлому, хоча покладів нафти і газу очікувались у крейдових відкладах. За інтерпретацією даних
ГДС у розрізах свердловин Лопушнянсько−Петровецької смуги, сеноман складений різнозернистими пісковиками з прошарками алевролітів.
Згідно з Маєвським Б.Й. та ін. [12] Бісківське підняття є дуже перспекISSN 2304-7399. Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2015. – № 1(29)
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тивним, і для повного розкриття розрізу необхідно в склепінній частині
закласти свердловину глибиною 5200 м.

Рис. 1. Схема співставлення розрізів свердловин 1-Бс–1-Ср–3Птр–2-Птр Зовнішньої зони Передкарпатського прогину (Мазур А.П. з
використанням матеріалів геофізичної експедиції)
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Рис. 2. Структурна карта покрівлі крейдових відкладів південносхідної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину
(Мазур А.П. з використанням матеріалів ІГГГК та УкрДГРІ)
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У межах піднасуву Зовнішньої зони Передкарпатського прогину
пробурено понад 10 пошукових свердловин, однак жодна з них не
встановила наявність покладів нафти і газу у розрізі крейдових відкладів.
Свердловина 1-Солонецька, пробурена в 1974 році в межах припіднятого блоку піднасувної частини. Нею у крейдовому розрізі розкриті
породи-колектори із задовільними ємнісно-фільтраційними властивостями.
Великий інтерес, як перспективний об’єкт представляє Сегівська
структура (рис. 2), яка є витягнутою з північного заходу на південний
схід антиклінальною складкою асиметричної будови, що розбита на три
блоки поперечними порушеннями. У межах структури пробурені свердловини 1,2-Сегівські, у яких при випробуванні з крейдових відкладів
отримані припливи води.
Аналогічна картина спостерігається у свердловині 1-Сергії (рис. 2),
яка пробурена в межах Лопушнянської підзони. Вона розкрила в автохтонній частині відклади верхньої і нижньої крейди, в розрізі яких випробувано 3 об’єкти, однак з них отримано припливи пластової води
дебітом від 2 м3/добу до 5,5 м3/добу.
Крейдовий комплекс Лопушнянського родовища продуктивний у
нижній частині, де поклади нафти приурочені до альб-сеноманської частини розрізу. Верхньокрейдові відклади розкриті на глибинах від 4081
м (св. 3-Лп) до 4450 (св. 2-Лп).
Дві свердловини пробурені також у межах Петровецької структури (рис. 1, 2). За даними ГДС у свердловині 3–Петровець в автохтонній
частині розрізу (рис. 1) виділено 3 нафтогазоносності пласти в інтервалі
5118–5126 м, пласти з невизначеною характеристикою в інтервалах
4927–4974 м, 5128–5146 м і 5466–5542 м. При випробуванні перспективних об’єктів отримані припливи мінералізованої пластової води та
глинистого розчину. На північний захід від Лопушнянського родовища,
знаходиться площа Каменська (рис. 2). На структурній карті покрівлі
крейдових відкладів можна виділити декілька припіднятих ділянок.
Так, на одній із них пошуковою свердловиною 1-Каменська були розкриті крейдові відклади. При випробуванні свердловини отримали пластову воду з розчиненим в ній газом.
Однак, структурні утворення в крейдових відкладах вимагають
детального вивчення в першу чергу шляхом переінтерпретації сейсмогеологічного матеріалу. Лопушнянська підзона, особливо її південнозахідна частина, на даний час у структурному і літофаціальному відношеннях вивчена недостатньо, в зв’язку з чим, на сьогодні існує декілька
варіантів її будови, що суттєво відрізняються один від одного [8]. За
результатими сейсморозвідувальних робіт, які проводились на даній
території протягом тривалого періоду, простежується наявність у Лопушнянській підзоні валоподібних піднять північно-західного простяISSN 2304-7399. Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2015. – № 1(29)
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гання. Представлені вони різноамплітудними структурами, ускладненими як регіональними, так і локальними тектонічними порушеннями.
Таким чином, аналіз вищенаведених даних дозволяє сформулювати декілька припущень відсутності покладів нафти і газу в досліджуваних структурах:
– поширення так званих «несправжніх покришок», що пояснюють
від’ємні результати буріння свердловин, зокрема на Петровецькій структурі [9]. Надійним екраном тут можуть виступати покришки у міоценових відкладах;
– відсутність на деяких ділянках колекторів у сеноманських відкладах, що викликане розмивом з подальшим формуванням ерозійного
рельєфу поверхні крейди, або ж фаціальними змінами [8]. Так, уздовж
Косівсько-Угерської підзони у зоні Калуського та Косівського розломів
ці відклади значною мірою зазнали ерозії (Малогорожанська, Ходорівська, Богородчанська, Парищенська, Коломийська, Вижницька, Лопушнянська палеодолини), яка могла вплинути не тільки на умови залягання крейдових відкладів, але і на значення погіршення їх колекторських властивостей. Однак ці закономірності вивчені недостатньо, внаслідок відсутністі достовірної інформації по пробурених свердловинах
[12];
– відсутність антиклінальних структур у крейдових відкладах піднасувної частини Більче-Волицької зони, що пов’язують з механізмом
східчастого занурення і розтягу платформи [9]. Проте, сейсмічними дослідженнями та бурінням свердловин підтверджується наявність антиклінальних структур у досліджуваних відкладах, зокрема відкриття Лопушнянського родовища;
– несприятливі для збереження покладів вуглеводнів структурні
умови. Аналізуючи побудовані геологічні розрізи (рис. 3), можна припустити, що повздовжні тектонічні порушення, не володіють екранувальними властивостями і тим самим у блоках, які знаходяться гіпсометрично нижче відсутні тектонічно-екрановані пастки;
– порушеність присклепінної частини структури, що призвела до
відсутності покладів, зокрема на Каменській площі (Мончака Л.С. [11,
12]).
Однак, не дивлячись на негативні результати, отримані при випробуванні свердловин піднасувної ділянки Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, її все ж таки слід вважати однією з перспективних
для пошуків покладів нафти і газу.
За результатами гравіметричного моделювання (Мончак Л.С.,
Анікеєв С.Г.) в районі Пістинського тектонічного порушення на захід
від площі Каменська, виділяється ціла низка додатніх аномальних зон,
що свідчать про існування припіднятих ділянок у крейдових відкладах
(рис. 2, 3).
ISSN 2304-7399. Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2015. – № 1(29)

220

НАФТОГАЗОВА СПРАВА

Схожі ділянки також можна виділити на південному сході підзони, нижче Ковалівського (Передкарпатського) тектонічного порушення. На цих ділянках можна рекомендувати проведення детальних сейсмічних досліджень та в подальшому проводити буріння пошукових
свердловин з метою розкриття повного розрізу крейдових відкладів, які
за аналогією з Лопушнянським родовищем є перспективними в нафтогазоносному відношенні.
Також, зважаючи на зміни літотипів у крейдових відкладах, які
можуть мати лише локальний прояв на значній території Лопушнянської підзони не виключено поширення ділянок літологічного і стратиграфічного екранування. Стратиграфічно екрановані пастки в крейдових
відкладах можливі на структурах, обмежених глибокими палеоврізами
та пов’язані з колекторами, що стратиграфічно виклинюються або фаціально заміщуються непроникними різновидами порід.
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One of the most perspective for oil and gas expected areas in Western
Ukraine is Mesozoic part of Pokutsko – Bukovyna Carpathians underthrust.
During last years here was made a lot of seismological research and
exploration drilling. Basing on them were built structure maps of
Cretaceous sediments. And actually basing on those structure maps we can
get the conclusion for perspective structures inside the area and give
possible reasons of oil and gas deposits absence.
Key words: structure, traps, Lopushnianska subzone, Cretaceous
sediments.
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