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Анотація. У даній статті проводиться обґрунтування перспектив 

нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Підберезької площі. 

Основним завданням наукової статті є встановлення нафтогазоносності 

менілітових, вигодських та ямненських відкладів третього ярусу структур 

Підберезької площі.  

Обгрунтування перспектив нафтогазоносності глибокозанурених 

горизонтів Підберезької площі проводиться шляхом комплексної оцінки 

критеріїв нафтогазоносності, аналізу результатів проведених геолого-

геофізичних робіт, а також співставлення з об’єктами аналогами. Ці роботи 

проводились на основі аналізу, узагальнення, систематизації раніше проведених 

геологорозвідувальних робіт, виконаних сейсмічних робіт в межах 

досліджуваної ділянки. 

Встановлено необхідність проведення пошукового буріння у межах 

третього ярусу структур з подальшою розробкою. 
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Abstract. The article deals with the reasoning of the potential of the oil-and-gas 

content of the deep horizons of Pidberezka area. 

The main objective of this article is to establish the oil-and-gas content of the 

menilite, vyhoda, yamnytsia sediments of the third tier of the structures of  

Pidberezka area.  

The Justification of the prospects of the deep horizons of Pidberezka area is 

carried out by using the complex evaluation of oil and gas criteria, analyzing the 

results of the geological and geophysical surveys, and comparing the real 

counterparts. These studies are conducted by analyzing, summarizing, and sorting 

out the previous surveys and seismic works within the research area. 

It is concluded that exploratory drilling is needed within the third tier of the 

structures, which required further development. 

Key words: potential of oil-and-gas content, deep horizons, evaluation of 

criteria, structures of the third tier, menilite sediments, vyhoda sediments, yamnytsia 

sediments. 

Вступ. 

Освоєння великих глибин є одним із важливих напрямків нарощення 

потенційних ресурсів та запасів нафти і газу, оскільки запаси вуглеводнів на 

малих і середніх глибинах у багатьох регіонах значною мірою вичерпані. Тому 

на сьогоднішній день важливим стратегічним завданням є досягнення 

максимально можливого рівня забезпечення власними ресурсами. У багатьох 

регіонах світу, де зростають обсяги надглибокого буріння, отримують прямі 

дані, які підтверджують перспективи нафтогазоносності в широкому діапазоні 

глибин. У результаті буріння надглибоких свердловин істотно змінились 

уявлення про геологічну будову більшості регіонів, уточнені глибини залягання 

кристалічного фундаменту, встановлена наявність колекторів з достатньо 

високими ємнісно-фільтраційними властивостями на великих глибинах. В 



країнах Азії, Африки, Європи, Північної, Центральної та Південної Америки на 

глибинах 4,6-8,1 км розробляється близько тисячі родовищ з сумарними 

початковими видобувними запасами понад 6 млрд т нафти, та понад 17 трлн м3 

природного газу [2]. На території України пошуки глибокозанурених покладів 

почались з буріння свердловини 1-Луги (глибина 6266 м) і 1-Шевченково (7524 

м). Припливи нафти на глибинах понад 5000 м одержали у свердловинах 2-

Новосхідниця (5476-5984 м), 1-Північна Завода (5704-5797 м).  

Основні перспективи відкриття нових покладів нафти і газу на великих 

глибинах на території України пов’язані з Передкарпатським прогином. 

Передкарпатський прогин до глибини 3-4 км вивчений достатньо, і відкриття 

дуже дрібних і дрібних родовищ може бути пов’язане тільки з окремими 

невеликими блоками. Глибини 4-8 км, які доступні для сучасного буріння 

свердловин, вивчені значно гірше. На цих глибинах можна очікувати відкриття 

нових нафтових і газових родовищ у нижніх ярусах складок у межах 

Бориславсько-Покутської зони [1]. Аналіз просторового розміщення запасів 

нафти і конденсату на території Передкарпаття показав, що максимальні їх 

концентрації (понад 80 %) приурочені до площ, які прилягають до трьох 

найбільших тектонічних вузлів (Долинського, Надвірнянського і 

Бориславського). 

Основний текст. 

Одним із найбільш перспективних об’єктів для пошуків нових родовищ у 

межах Внутрішньої зони Передкарпатського прогину є порівняно маловивче 

ний третій ярус структур у Долинському нафтогазоносному районі. Саме з 

третім ярусом структур і пов’язана Підберезька площа. Обгрунтування 

песпектив нафтогазоносності на заданій площі здійснюється за наступним 

комплексом критеріїв: структурний, палеоструктурний, літологічний. Оскільки 

саме комплексний аналіз дає можливість найбільш точно спрогнозувати 

ділянки можливого нафтогазонагромадження. 

У тектонічному відношенні Підберезька площа розташована в межах 

Бориславсько−Покутської зони Передкарпатського прогину. В 1993-1994 роках 



на Підберезькій площі були виконані сейсморозвідувальні роботи, унаслідок 

яких однойменна складка по покрівлі еоцену спрогнозована у формі 

брахіантиклінальної структури насувного типу карпатського простягання з 

розмірами 10 км ×5 км (рис.1), оконтурена у присклепінній частині ізогіпсою -

5600 м (в її контурі пробурена пошукова свердловина 419-Новоселиця), з  

 
Рис.1 Структурна карта покрівлі еоценових відкладів (Підберезька 

площа) за даними сейсморозвідувальних робіт 

(за Хованець Н.П.) 

коротким, редукованим насувом, північно-східним, і протяжним, ускладненим 

підкидо-насувом південно-західними крилами. Складка локалізується під 

Долинським і Болехівським блоками верхніх ярусів складок. Передбачається, 

що вона обмежується від сусідніх складок поперечними порушеннями. Ця 

модель підтверджена фактичними матеріалами пошукової свердловини 100-

Танява. Таким чином, просторове положення Підберезької структури 



встановлено за допомогою детальних сейсмічних досліджень в комплексі з 

глибоким бурінням. 

Багаторічні дослідження свідчать про те, що сприятливі умови для 

формування родовищ полягають у збігу чи близькому розташуванні сучасних 

та палеоструктур при одночасному розвитку в їх межах потужних піщано-

алевритових тіл і збереженні герметичності пасток. Згідно цих досліджень 

Підберезька площа в палеогеографічному відношенні знаходиться в найбільш 

наближених до прибортової частини басейну в пригирлових умовах утворення 

різнофаціальної продуктивної палеогенової товщі. Це підтвердили результати 

детального дослідження керну, який відбирався в палеогенових відкладах у 

свердловині 419-Новоселицькій. Вивчення його речовинного складу, 

текстурних і структурних особливостей свідчать про те, що породи розкритого 

розрізу мають характер прибережно-морських відкладів, що утворювались в 

зоні хвильової дії. Пластові карти піщано-алевролітових порід дають підставу 

вважати, що Підберезьке підняття знаходиться праворуч лінії максимального 

розповсюдження піщано-алевролітових порід у всьому розрізі, а особливо 

палеоцен-еоценовій частині. Цей конус виносу ідентифікується як Долинська 

субдельта, наземна частина якої пов’язана з Дрогобицькою ерозійно-

тектонічною долиною. У палеотектонічному відношенні Підберезька структура 

входить до складу Межиріченського палеопідняття, яке досить виразно 

відображено в сучасному структурному плані. Свердловина 419-Новоселицька 

підтвердила наявність палеопідняття розкриттям зменшеної товщини 

олігоценових відкладів − 256 м при фоновому значенні 300−350 м за даними 

свердловини Рожнятівської площі. Це підтвердження дає підставу вважати, що 

особливих якісних змін у будові Підберезького підняття на протязі всієї 

геологічної історії його розвитку не відбулося, а тому не могло бути і значних 

процесів переформування можливих покладів вуглеводнів. 

З точки зору літофаціального аналізу північно-західна частина 

Підберезької складки, як така, розташована ближче до конусу виносу 

теригенного матеріалу є більш перспективна для пошуків комбінованих 



структурно-літологічних покладів у всьому палеогеновому розрізі. Цьому 

повинно сприяти і стабільне заглиблення порід у бік збільшення його 

піщанистості. Аналіз карт ефективних товщин показав, що максимальні  

товщини  піщаних  порід ямненської світи в межах Підберезької складки   

розвинуті в північно-західній і центральній частинах району, тут ефективні   

товщини складають, в основному 50-70 м. За характером літофацій ця область  

відноситься до третьої літофаціальної групи. Піщані породи манявської світи  

характеризуються значною мінливістю, ефективні  товщини пісковиків  

коливаються  від 0-10 м. В літофаціальному відношенні відклади манявської  

підсвіти в межах досліджуваного району представлені, в основному, другою і  

третьою літофаціальними групами. Вигодські відклади характеризуються 

ефективними товщинами, які змінюються в досить широких межах (від 0 до 100 

м), і відносяться до третьої літофаціальної групи [3]. Поступове вклинювання 

вигодських пісковиків у північно-західному і південно-східному напрямках 

вверх по підйому структурної поверхні еоценових відкладів третього ярусу 

складок створило сприятливі умови по тій ділянці для формування літологічно 

обмежених пасток. Піщані породи нижньоменілітової підсвіти 

характеризуються ефективними товщина ми, які коливаються від 0 до 20м, крім 

того за даними ГДС можна виділити чотири пласти пісковиків, ефективною 

товщиною від 2,6 до 6м, пористістю 6,5-12, і нафтонасиченістю 55-64%. 

Крім того, варто врахувати той факт, що Підберезька площа розташована 

на значній глибині під потужною товщею в основній масі глинистих, засолених 

порід поляницької і воротищенської світ, особливо це стосується присклепінної 

частини складки. Ці породи через свою еластичність слабо піддаються 

роздрібненню при тектонічних напруженнях, внаслідок чого зберегли свої 

практично непроникні властивості. Тектонічні зміщення по розривах в них хоч 

і мали місце, але площинні порушення не повинні мати провідних 

властивостей. Тому ці породи є надійною покришкою для запобігання 

розсіювання вуглеводнів з олігоценових пасток. Верхня глиниста частина  



бистрицької світи є регіональною покришкою високого класу для еоценового 

резервуару.   

Безсумнівним доказом перспективності третього структурного ярусу 

Внутрішньої зони Передкарпатського прогину в межах Підберезької складки 

Долинського нафтогазоносного району є факт встановлення промислових 

скупчень вуглеводнів у сусідніх Надвірнянському та Бориславському 

нафтопромислових районах. В Надвірнянському районі на семи нафтових і 

нафтогазоконденсатних родовищах площею 427,5 км2, що становить 20% від 

загальної площі третього ярусу складок розвідано 15,8 млн.т нафти і 60,8 

млрд.м3 вільного газу.  

Висновки. 

Таким чином, з врахуванням основних критеріїв нафтогазоносності, 

загальних закономірностей розповсюдження найбільш ефективних товщин 

колекторів базисних горизонтів, результатів світової практики буріння та 

пошуків нафти і газу у глибокозанурених горизонтах, а також беручи до уваги 

факт встановлення промислових скупчень вуглеводнів у третьому ярусі 

структур на сусідніх територіях, є всі підстави сподіватися на відкриття нової 

зони нафтогазонагромадження в глибокозанурених горизонтах Підберезької 

площі. Крім того, проектування пошукових робіт на Підберезькій структурі з 

метою вияснення перспектив нафтогазоносності має принципове значення 

тому, що цей об’єкт розміщений в межах маловивченого третього ярусу 

складок  Внутрішньої зони Передкарпатського прогину. 
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