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Основною метою даної публікації є заохо-
чення інвестицій у нафтогазовий сектор Украї-
ни, cтимулювання геологічної розвідки, збіль-
шення видобутку нафти і газу, щоб зменшити 
залежність від імпорту енергоносіїв з Росії.  

Лопушнянське родовище розташоване у 
Карпатському регіоні Західної України, неда-
леко від кордону з Румунією на території Чер-
нівецької області (рис. 1, а, б). У геологічному 
плані воно розміщене в Покутсько-Буковин-
ських Карпатах у межах стику Скибової зони 
Складчастих Карпат та Бориславсько-Покут-
ської зони Передкарпатського прогину. Нафто-
газові поклади родовища приурочені до форла-
нду під Карпатським орогеном. Воно є родо-
вищем нового типу для Карпатської нафтогазо-
носної провінції, бо з класичних геосинкліна-
льних позицій поширення мезозою не допуска-
лось під насувом Покутсько-Буковинських Ка-
рпат [2].  

Інтерпретуючи сейсмічні матеріали, одер-
жані в 1968 році в районі Надвірної на ділянці 
Переросль-Назавизів-Майдан Передкарпатсь-
кого прогину, ми прийшли до висновку, що ме-
зозойські відклади поширюються і на півден-
ний захід від свердловини Назавизів-12. З 1969 
року проводяться планомірні сейсмічні дослі-
дження в Покутсько-Буковинських Карпатах, 
де також були зареєстровані хвилі, які, на наш 
погляд, відбиті від меж у товщі мезозою. У 
1970 році була виявлена Лопушнянська анти-
клінальна структура в автохтоні Карпат. Це бу-
ло основою для продовження в 1971-1973 роках 
сейсмічних досліджень і буріння свердловин 
Лопушна-1, 2 та Сергії-1. Однак іншими вико-
навцями хвилі від меж у палеозої ототожнюва-
лись з межами мезозою, і простягання структу-
ри відображалось неправильно. З 1977 року 
вперше у світовій практиці сейсмічних до-
сліджень на території Покутсько-Буковинських 
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Освещается глубинное строение Лопушнян-
ского нефтегазового месторождения в форланде 
Украинских Карпат. Отождествление отражаю-
щего горизонта (J), по которому построена струк-
турная карта, осуществлено с помощью специально 
построенной синтетической сейсмограммы по дан-
ным акустического каротажа скважины Бискив-1. 
Отображена эволюция познания глубинного строе-
ния месторождения. Для него свойственно наличие 
трех коллекторских комплексов в поднадвиге Кар-
пат, а именно: песчаники неоген/палеогена (N1P2), 
песчаники альб-сеномана (Kal-s), известняки верхней 
юры (J3nz). Характеризуется модель ловушки и эк-
ранирующих покрышек месторождения, которая 
является моделью нового типа в Карпатской неф-
тегазовой провинции и, пока, единственной про-
дуктивной в Бильче-Волицкой зоне Предкарпатско-
го прогиба. Указывается на високую перспектив-
ность в нефтегазовом отношении автохтона По-
кутско-Буковинских Карпат. 

 In the paper the deep structure of the Lopushna 
oil-gas deposit in the foreland of Ukrainian Carpa-
thians is presented. The identity of reflection horizon (J) 
according to which the structure map made is revealed 
with the help of the specially built synthetic seismogram 
according to data of well logging of the borehole 
Biskiv-1. The evolution of the knowledge of the deep 
structure of the deposit is offered. The inheritance of 
three collector complexes in the Carpathian foredeep is 
peculiar for it namely: sandstones of Neogene/Paleo-
gene (N1P2), sandstones of Alb-Senoman (Kal-s), lime-
stones of top Jurassic (J3nz). The trap model of masking 
roofs is characterized, which is model of new type in the 
Carpathian oil-gas province and nowadays is unique 
productive in Bilche-Volycya zone in Fore-Carpathian 
foredeep. High perspective in the oil-gas connection of 
Pokuttya-Bukovyna Carpathians autochthon is pointed 
out. 
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Рисунок 1а — Карта України з позначенням розташування Лопушнянського родовища 

 
Рисунок 16 — Лопушнянське родовище на географічній карті 
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Карпат розпочато сейсмічні роботи на основі 
рекомендації П.Шеремети методикою поздовж-
ньо-непоздовжнього профілювання МСГТ  
(метод спільної глибинної точки) з одночасною 
відробкою трьох-чотирьох профілів, відстань 
між якими становила 1,5-2 км. У результаті цих 
робіт була побудована структурна карта по від-
биваючому горизонту MZ, приуроченому до 
межі всередині мезозойської товщі. У процесі 
буріння рекомендованої нами свердловини  
Лопушна-3 у 1983 році з глибини 4303 м стався 
неконтрольований викид нафти і газу під час 
проходження автохтону (сеноманські відклади 
крейди). Вивчивши параметри пружного сере-
довища поширення сейсмічних хвиль та вико-
навши дослідження в склепінній частині під-
няття, були здійснені нові структурні побудови 
по відбиваючому горизонту J (покрівля юри).  

З метою перевірки правильності ототож-
нення відбиваючого горизонту J з покрівлею 
юри в Технологічному центрі Державного гео-
фізичного підприємства (ДГП) "Укргеофізика" 
(м. Київ) у 1997 році була розрахована репрезе-
нтативна синтетична сейсмогpама для свердло-
вини Бісків-l, оскільки в ній було виконано аку-
стичний каротаж на досить великому інтервалі 
глибин. Теоретична сейсмогpама була побудо-
вана з використанням несучої частоти 20 Гц та 
згортки перехідної функції середовища з імпу-
льсом Ріккера. Її з нанесеними головними стра-
тиграфічними і геологічними межами для іден-
тифікації основних сейсмічних горизонтів та їх 
зв’язку зі свердловинними даними було накла-
дено на профіль 134/5385 у місці знаходження 
свердловини Бісків-1 (рис. 2). Кореляцію мо-
дельних, свердловинних і сейсмічних даних з 
урахуванням кривих час/глибина (рис. 3) вва-

 
Рисунок 2 — Порівняння даних свердловини Бісків-1 і сейсмічного профілю 134/5385 

 

 
Рисунок 3 — Лопушнянське родовище. Криві час/глибина 
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жаємо задовільною. У автохтонному комплексі 
відбиваючий горизонт J (покрівля юри) є най-
більш енергонасиченим. Літологічно верхня 

юра представлена масивними вапняками, а на 
діаграмі акустичного каротажу покрівля харак-
теризується збільшенням швидкості. Таким чи-
ном, покрівля юри (J) на сейсмограмах є чітко 
вираженою сейсмічною межею (рис. 4, 5).  

В алохтонній зоні підошва скиб насуву на 
синтетичних сейсмограмах асоціюється із зме-
ншенням швидкості, а на сейсмічних розрізах 
характеризується максимумами відбитих хвиль. 
Цей горизонт по площі має змінюваний ступінь 
виразності. Для нього характерне неузгоджене 
напластування, що відділяє недеформовані ав-
тохтонні формації мезозою або кайнозою від 
складчастих нижніх молас. Підошва алохтон-
ного горизонту ідентифікується на сейсмічних 
розрізах межею, що відділяє чітко виражені 

горизонти автохтону від ускладненого хвиля-
ми-перешкодами сейсмічного запису. 

В автохтонному комплексі покрівля крей-

ди – чіткий горизонт з достатньою енергонаси-
ченістю, але на сейсмічних профілях цей гори-
зонт важко ідентифікувати по латералі і тому, 
на наш погляд, він не зовсім придатний для ка-
ртування. Поведінка покрівлі крейди нестабі-
льна, оскільки вона є палеорельєфом, з неузго-
дженим напластуванням, що ускладнюється 
інтенсивною ерозією. Враховуючи недостатню 
роздільну здатність по вертикалі, покрівля 
крейди іноді приймається за покрівлю юри. 
Найбільше це спостерігається у центральній 
частині антикліналі. Виходячи з цього, глибин-
на будова Лопушнянського родовища найбільш 
повно та вірогідно відображена на структурній 
карті по відбиваючому горизонту J (покрівля 
юри).  

 
Рисунок 4 — Часовий розріз 13/5389 через Лопушнянське родовище  

(північно-західна частина) 
 

 
Рисунок 5 — Часовий розріз 5/5388 через Лопушнянське родовище  

(південно-східна частина) 
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При структурних побудовах  використову-
вались розгорнуті графіки швидкостей по сей-
смічних профілях. Для цього було побудовано 
карти залежності глибини від подвійного часу 
H = f(2t) з інтервалом часу 0,2 секунди (0,2; 

0,4;...2,2) від лінії проведення плюс 600 м. Дані 
карти вказують, що площа Лопушнянського 
родовища характеризується складним градієн-
том швидкостей V = f(t), і закономірність зміни 
швидкостей поширення пружних коливань ви-
значається літологією та потужністю насувних 
порід, а також структурною формою автохтону. 

По відбиваючому горизонту J структурні 
побудови виконані для всієї площі Покутсько-
Буковинських Карпат. На основі одержаних 
даних сейсморозвідки  та гравіметрії виділено 
10 (не виключена можливість існування 11) смуг 
антиклінальних структур в автохтоні  в палео-
генових та мезозойських відкладах опущеної 
частини Передкарпатського прогину: Лопуш-
нянсько-Петровецьку, Федьковицько-Загулів-
ську, Путильсько-Плоскинську, Яблуницько-

Селятинську, Голошинсько-Пробінівську, Гро-
мовецьку, Перкалабську, Чивчинську та інші 
(рис. 6). Характерним є і те, що потужність па-
леогенових, крейдових та юрських відкладів 
зростає в південно-західному напрямку. Якщо в 

першій смузі антиклінальних структур потуж-
ність палеогену автохтону становить близько 
30 м, то в межах десятої смуги вона досягає 
кількох сотень метрів [6]. У межах першої сму-
ги антиклінальних складок і відкрите Лопуш-
нянське нафтогазове родовище. Згідно зі струк-
турними побудовами, виконаними нами, Ло-
пушнянська структура розташована в межах 
опущеного крила Передкарпатського скиду і 
обмежена з північного сходу прирозломним 
грабеном (рис. 7). Її південно-західне крило 
ускладнене Шепітським скидом з амплітудою 
100-500 м, який розділяє підняття на два поздо-
вжні блоки: власне Лопушнянський (централь-
на частина і північно-східне крило), в межах 
якого відкрите родовище, та Бісківський (пів-
денно-західне крило).  

 
Рисунок 6 — Структурна карта Покутсько-Буковинських Карпат  

по відбиваючому горизонту J  (покрівля юри) 
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Північно-східне крило раніше (до 1991 р.) 
на структурних картах зображалось як таке,  що 
ускладнене горстом шириною 0,7-1,2 км 
(рис. 6). Амплітуда його здіймання відносно 
південно-західного блоку становила 50-200 м, а 
відносно північно-східного — 300-350 м. Після 
відробки профілів у 1991 році на більш висо-
кому методичному рівні та застосування мігра-
ційних перетворень при обробці сейсмічних 

матеріалів на ЕОМ цей горст не підтверджено, 
а тому на структурній карті (рис. 7) Лопушнян-
ске підняття зображено з північно-східним кри-
лом, яке ускладнене тільки підкидом. Останні 
структурні побудови виконано з урахуванням 
даних багатократного простеження меж у свер-
дловинах. По відбиваючому горизонту J спо-
стерігається занурення мезозойських відкладів 
від позначок мінус 3350 м – мінус 3400 м в 

 
Рисунок 7а — Лопушнянське родовище.  

Структурна карта по відбиваючому горизонту J (покрівля юри) 
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склепінних частинах до мінус 3900 м – мінус 
4200 м у переклінальних частинах. У межах 
південно-західного крила — до мінус 4500 м – 
мінус 5600 м. Лопушнянська структура усклад-

нена трьома склепіннями: північно-західна час-
тина з одним склепінням з ізогіпсою мінус 3350 м, 
в якому розміщені свердловини Лопушна-11, 32; 
південно-східна з ізогіпсою мінус 3400 м – дво-
ма склепіннями, в яких розташовані відповідно 
свердловин Лопушна-4 і 3. Між ними прохо-
дить вузький синклінальний прогин мозаїчний 
в плані, який зумовлює відсутність покладів 
нафти і газу у свердловинах Лопушна-9, 31.  

Порушення поздовжні з північного заходу 
на південний схід, імовірно, успадковані від 
старших насувів, що виникли внаслідок поля 
напружень, яке відповідає як мезозойським 
процесам, так і колишньому герцинському сти-
сненню. Це явище зумовлено колізією Афри-
канської і Європейської плит. Результат цього 
спостерігаємо по всій південно-східній Європі. 
Після насуву палеозойського циклу структури, 
що утворились, піддались ерозії, тому більш 
молодші відклади відсутні.  

Поперечними розломами з амплітудами 
20-200 м структура розбита також на окремі 
блоки. Ці порушення в напрямку з північного 
сходу на південний захід деформують поздов-
жні розломи, розбиваючи їх на окремі інтерва-

ли, зміщуючи їх. Як наслідок поперечні пору-
шення вважаємо пізнішими. Вони утворились 
внаслідок можливої адаптації і активізувалися 
протягом неогену, але в більшості випадків до 

утворення карпатських скиб, бо не порушують 
перекриваючий їх комплекс алохтону [5]. Як 
видно із структурної карти, дані порушення 
були і зсувами. Вони були і є шляхами міграції 
вуглеводнів. Процес наповнення пасток флюї-
дами продовжується на сучасному етапі.  

Аналізуючи сейсмічні часові розрізи, при-
ходимо до висновку, що можливо виділити на-
суви в мезозойських відкладах (див. рис. 5), які 
зумовлені як спредінгом океану Тетіс, так і 
конвергентними і дивергентними процесами. 

Структурні побудови на Лопушнянському 
родовищі виконані, зокрема, фірмою «Беісіп 
Франлаб». Загалом вони підтверджують наші 
побудови. Є тільки окремі незначні розбіжності 
в трасуванні розломів, і в південно-східній час-
тині підняття представлене одним склепінням. 
Американська фірма «Ексон», яка частково ін-
терпретувала сейсмічні матеріали, одержані в 
межах родовища, приймає наші побудови, але 
висловлює свої застереження про наявність 
Шепітського розлому. 

Глибинна будова Лопушнянської структу-
ри зображена на геологічному розрізі (рис. 8). 
Свердловина Лопушна-3 розкрила потужний 

 
Рисунок 7б — Структурна карта по відбиваючому горизонту J (покрівля юри)  

проект EUK 9503, Tacis. Умовні позначення на рисунку 7а 
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флішевий алохтон Бориславсько-Покутської (0-
3700 м) і молас Самбірської (3700-4045 м) зон 
Передкарпатського прогину. В автохтоні сверд-
ловина пройшла породи палеогену і нижнього 
бадену (4045-4080 м), верхньої (4080-4205 м) і 
нижньої (4205-4245 м) крейди та юри (4245-

4391 м), а свердловини Бісків-1, Лопушна-2 і 
Лопушна-5, пройшовши повну потужність юр-
ських відкладів, розкривають палеозойські по-
роди (девон) відповідно на глибинах 5210-5369, 
4535-4723, 4920-4928 м. 

Нижньобаденські та палеогенові (платфо-
рмові) відклади представлені у верхній частині 
(палеоген) пісковиками, в нижній – аргілітами і 
глинистими мергелями. Верхньо-крейдяні – ва-
пняками і органогенно-уламковими вапнисти-
ми сенон-туронськими мергелями і нафтонаси-
ченими сеноманськими пісковиками. Нижньо-
крейдяні — щільними аргілітами з тонкими 
прошарками алевролітів і дрібнозернистих піс-
ковиків. Юрські у верхній частині — щільними 
сильнотріщинуватими і крихкими крейдоподі-
бними вапняками; середній — доломітами; ни-

жній — пісковиками, аргілітами і алевролітами. 
Палеозойські відклади представлені щільними і 
середньої міцності аргілітами місцями тріщи-
нуватими з локальними площинами ковзання. 

При опробуванні свердловини Лопушна-3 
у 1984 році із сеноманських пісковиків, що за-

лягають на глибині 4180-4199 м, одержано 
приплив нафти дебітом 300 м3/добу на 8 мм 
штуцері, газовий фактор становив 200 м3/добу 
[4]. Цей факт засвідчив про відкриття Лопуш-
нянського нафтогазового родовища – першого 
в піднасуві Карпат. Після цього пробурено свер-
дловини Лопушна-5-9, 11, 30-32, Бісків-1 і про-
довжується буріння свердловин Лопушна-10, 
12, 35. Поклади вуглеводнів розкриті свердло-
винами Лопушна-3, 4, 8, 11, 30, 32. 

Французькою фірмою «Беісіп Франлаб» 
складено стратиграфічні розрізи (рис. 9) і карти 
загальних товщин з метою ілюстрації поши-
рення колекторів, а також латеральних змін фа-
цій та товщин. Для родовища характерним є 
наявність трьох колекторських комплексів, а 
саме: пісковики неогену/палеогену (N1P2), піс-

 
Рисунок 8 — Сейсмологічний профіль 5/5388 (один із варіантів глибинної будови) 
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ковики альб-сеноману (Кal-s) та вапняки верх-
ньої юри (I3

nz). При підрахунку запасів вуглево-
днів розглядаємо зазвичай дві моделі розташу-
вання колекторів. При першій моделі юрські та 
крейдяні колектори взаємопов’язані один з од-
ним, і скиди, що виділяють ділянки колекторів, 
не є ізолюючими. При другій моделі є пачки 
окремих насичених вуглеводнями пісковиків 
крейдяних відкладів. Колектори крейдяних і юр-
ських відкладів між собою розділені (рис. 10). 

Геологи американської фірми «Ексон» викори-
стовували при підрахунках запасів родовищ ще 
й третю модель, де приймалися параметри да-
них колекторів на підставі аналізу даних каро-
тажу свердловин. Розділення колекторів було 

аналогічним другій моделі. Перевагу віддаємо 
другій моделі, бо водонафтовий контакт (ВНК) 
в тектонічному блоці родовища, де розташова-
на свердловина Лопушна-4, знаходиться на  
абсолютній глибині мінус 3515 м, а в тектоніч-
ному блоці, де знаходиться свердловина Лопу-
шна-11, ВНК — на абсолютній глибині мінус 
3486 м [1]. 

Отже, найбільш ймовірною моделлю Ло-
пушнянського родовища є тектонічно екрано-

вана пастка, бо, враховуючи головні поздовжні 
розломи, структуру можна представити горс-
том у мезозойських відкладах. Покришками для 
покладів є перш за все соленосні і глинисті по-
роди молас Самбірської зони і аргілітисті мер-

 
Рисунок 9 — Стратиграфічні розрізи 

 

 
Рисунок 10 — Колектори крейдяних і юрських відкладів 
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гелі сенону [3]. Глинисті відклади верхньо-
баденського віку, потужність яких у межах гра-
бена сягає до 900 м, також служать екраную-
чою покришкою. Така модель пастки, як на Ло-
пушнянській структурі, встановлена вперше і є 
продуктивною єдиною в Більче-Волицькій зоні 
Передкарпатського прогину і, зокрема, в підна-
суві Карпат. 

Відкриття Лопушнянського нафтогазового 
родовища свідчить про високу перспективність 
автохтону Українських Карпат [7]. Тому пер-
шочерговими об’єктами для відкриття ще 
більш крупних родовищ, ніж Лопушнянське, є 
Федьковицька і Путильська структури, що роз-
ташовані в одному з ним поперечному тектоні-
чному блоці, а потужність палеогенових від-
кладів автохтону в межах останньої за даними 
сейсморозвідки сягає 300 м. 

 
Література 

 
1. Атлас родовищ нафти і газу України в 6 

томах. Т. 4. Західний нафтогазоносний регіон. 
— Львів, 1998. — С.312-320. 

2. Геологическое строение и горючие иско-
паемые Украинских Карпат // Праці Українсь-
кого науково-дослідного геологорозвідувально-
го інституту (УкрНДГРІ). — М.: Недра, 1971. 
— Вип. 25. 

3. Головацкий І.Н., Глущенко М.А. Лопуш-
нянская структура – новый тип ловушки угле-
водородов // Нефтяная и газовая промышлен-
ность. — 1984. — № 2. — С.5-6. 

4. Палий М.М., Демьянчук В.Г., Крупский 
Ю.З., Трушкевич Р.Т. Об открытии Лопушнян-
ского нефтяного месторождения в Карпатском 
регионе // Геология нефти и газа. — 1986. —  
№ 3. — С.18-21. 

 
 
 

З метою енергонезалежності України акту-
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неможлива без буріння нових та реконструкції 
діючих свердловин. Тому значну увагу потріб-
но звернути на забезпечення високої надійності 

та ефективності обладнання для буріння сверд-
ловин.  
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є занурюваний маслонаповнений високовольт-
ний трифазний асинхронний електродвигун 
вертикального виконання з короткозамкненим 
ротором (ЗЕД). Електроенергія до ЗЕД надхо-
дить за схемою з ізольованою нейтраллю від 
знижувального трансформатора з ручним сту-
пінчастим регулюванням за системою підведен-
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Показан способ обеспечения высокой надежно-
сти погружных электродвигателей. Приведено опи-
сание системы контроля их энергетических пара-
метров. Предложено надежное средство регулиро-
вания напряжения питання електробура. 

 The mode of security of a high reliability of un-
derwater electric motors is shown. The exposition of the 
monitoring system of their power parameters is re-
duced. The reliable means of power supply voltage of 
the electrodrill is offered. 

 


