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За результатами виробничих та наукових сейсморозвідувальних досліджень на 
території Передкарпаття (Передгір’я) Українських Карпат, зокрема, у межах Біль-
че-Волицької зони, відомої як високоперспективний нафтогазовий район, ще налі-
чується чимало нових перспективних на нафту та газ об’єктів, детально висвітле-
них у монографії автора.  

Розглянуто геолого-динамічні особливості формування рельєфу платформної 
доміоценової основи Більче-Волицької зони, зокрема, ерозійних процесів у пост-
крейдовий час, які сприяли утворенню у покривному неогеновому комплексі пас-
ток, перспективних на вуглеводні, антиклінального, екранованого та нового типу 
утворення гравітаційним тектогенезом.  

Відомі у Більче-Волицькій зоні родовища нафти і газу та прогнозовані за сейс-
морозвідкою об’єкти за місцем розташування створюють лінійні нафтогазоперспе-
ктивні смуги вздовж розломів північно-західного напряму (Городоцького, Калусь-
кого, Косівського, Судововишнянського, Краковецького, Міженецького), схилів 
субортогонально спрямованих до цих розломів ерозійних палеодолин (Раточинсь-
кої, Малогорожанської, Ходорівської, Богородчанської, Парищенської, Коломий-
ської, Вижницької, Лопушнянської) та фронту Самбірського покриву.  

За напрямами лінійних перспективних смуг рекомендовано проводити у Біль-
че-Волицькій зоні геологорозвідувальні та розшукові на нафту і газ роботи.  

Ключові слова: сейсморозвідка, перспективні на нафту і газ об’єкти, перспекти-
вні смуги. 

 
У геологорозшукових роботах сейсморозвідка є невіддільною частиною процесу. 

Високий запит на структурні побудови сейсмічних досліджень зумовлює потребу під-
вищених вимог до їхньої інформативності. У цьому разі доцільне залучення до геологіч-
ної інтерпретації сейсмічних матеріалів виробничих організацій потенціалу наукових 
інститутів. 

За результатами спільного опрацювання виробничих і наукових сейсморозвідуваль-
них досліджень у Передкарпатті (Передгір”ї) Українських Карпат, зокрема, у межах 
добре вивченої Більче-Волицької зони (БВЗ), виявлено значну кількість ще нерозвіда-
них нафтогазоперспективних об’єктів, детально висвітлених у монографії автора [4]. 
Вони розміщені лінійними перспективними смугами вздовж тектонічних порушень і 
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супроводжуються валоподібними підняттями мезозойської основи Східноєвропейської 
платформи (СЄП). 

До таких порушень з північного сходу належить кулісоподібна система Городоцько-
Калусько-Косівського, Судововишнянський, Краковецький та Міженецький розломи, 
найбільш виразні за амплітудою зміщення доміоценової основи БВЗ. Південно-східні 
частини зазначених розломів перекриті породами Самбірського покриву (СП) Україн-
ських Карпат (рис. 1). Уздовж фронтальної його частини за горизонтами БВЗ простежу-
ється чергова лінійна перспективна смуга як відомих родовищ газу, так і нововиявлених 
перспективних об’єктів. 

Формуванню нафтогазоперспективних смуг БВЗ уздовж ліній розломів сприяла осо-
блива абразивна форма вирівнювання південно-західного берега СЄП [5]. Вона зумови-
ла як кулісоподібний перехід між Городоцьким, Калуським і Косівським розломами 
(див. рис. 1), так і відступ берегової лінії в межах цих розломів за вигнутими в бік суші 
дуг різного порядку [4, 5], які огортають з північного сходу еродовані палеопідняття 
мезозойського комплексу СЄП та нівельовані ерозійні схили піднятих крил розломів. 
Палеорельєф доміоценової поверхні у прирозломній смузі привів до утворення у покри-
вних нестійких за положенням неогенових відкладах перспективних на розшук вугле-
воднів, у пастках нового типу – гравітаційного тектогенезу [4, 8]. До таких зачисляємо 
відомі Городоцьке та Старобогородчанське родовища газу і низку нових виявлених 
перспективних об’єктів уздовж смуги Городоцького, Калуського й Косівського розло-
мів (Верхньояворівське, Західногуменецьке, Корнелівське, Східногринівське, Долиш-
нянське, Шнурівське та ін.) [4]. Подібний тектогенез утворення пасток вуглеводнів у 
неогенових відкладах, гравітаційно нестійких і опущених за схилом еродованої поверх-
ні у розломній зоні та екранованих з північного сходу площиною сповзання горизонтів 
на південний захід, виявлено також уздовж смуги Судововишнянського та Краковець-
кого розломів [1, 3–5, 8]: Калинківський, Бірківський, Бонівський, Глинківський, Мора-
нцевський, Каролінський, Гостинний об’єкти. 

У районі Залужани–Косів (див. рис. 1) лінійні перспективні зони північно-західного 
спрямування перетинає фронт Самбірського покриву. Він ускладнює вивчення струк-
турно-морфологічної ситуації відкладів БВЗ. Горизонти неогенових відкладів унаслідок 
спротиву сил латерального тиску з південного заходу утворюють уздовж фронту СП 
перспективну смугу антиклінальних піднять, потенційних пасток вуглеводнів. У межах 
цієї смуги є відомі родовища газу (Хідновичі, Садковичі, Залужани та ін.) і виявлені 
об’єкти (Боляновицький, Майницький та ін.). 

Вивчення геологічної будови розрізу під СП значно ускладнене, зокрема у напрямі 
на південний захід. Втрачає виразність поздовжня лінійність у розміщенні виділених 
перспективних структур у неогенових відкладах. Характер їхнього розташування біль-
ше залежний від палеопіднять донеогенової основи Крукеницької підзони БВЗ [4]. 

У підніжжі Міженецького поздовжнього розлому на південному заході Крукениць-
кої підзони ми виявили на поверхні доміоценової основи Посадську структуру. За гео-
лого-тектонічними ознаками будови вона подібна до Лопушнянської структури, яка є в 
опущеній за Передкарпатським розломом частині БВЗ [6] і в якій знайдено перші в ав-
тохтонному заляганні під Карпатами поклади вуглеводнів. Обидві структури містяться 
у різних структурно-тектонічних зонах Українських Карпат. Однак Лопушнянська і 
Посадська структури та подібна до них структура Лонкта (на території Польщі) [2] 
складені  відкладами  мезозою і перекриті  породами неогену та покривами  Карпатської  
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Рис. 1. Напрями перспективних смуг розшуку пасток нафти та газу у Більче-Волицькій зоні. 
Тектонічний поділ згідно з [9]: 1 – Східноєвропейська платформа; 2 – Більче-Волицька зона; 

3–5 – покриви: 3 – Самбірський, 4 – Бориславсько-Покутський, 5 – Скибовий; 6 – північно-східна 
тектонічна межа БВЗ (Городоцький, Калуський, Косівський розломи ); 7 – регіональні розломи за 
КМЗХ; 8 – уздовж Городоцького, Калуського, Косівського, Судововишнянського, Краковецького, 
Міженецького розломів. Лінійні нафтогазоперспективні смуги: 9 – уздовж фронту Самбірського 
покриву; 10 – уздовж схилів ерозійних палеодолин; 11 – Свердловини глибокого буріння; 12 – 
родовища нафти та газу; 13 – перспективний Посадський об’єкт; 14 – лінія поздовжнього геологі-
чного профілю І–І. 
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споруди й розміщені у підніжжі великих розломів. З північного сходу їх екранують 
породи опущеного блока. Родовища Лопушна та Лонкта [2] дають змогу прогнозувати 
нафтогазові перспективи і Посадської структури. 

Лінійні перспективні на розшуки пасток нафти і газу смуги у БВЗ уздовж поздовж-
ніх розломів доповнені субортогонально орієнтованими до них ерозійними палеодоли-
нами на поверхні доміоценової основи (рис. 1, 2). Ерозійні процеси у посткрейдовий час 
водними потоками з північного сходу на схилі СЄП створили різних розмірів урізи та 
палеодолини (див. рис. 2), задекларовані ще в минулому [10], серед яких найпотужніші 
Коломийська, Ходорівська й Раточинська (ускладнена палеопотоками з північного за-
ходу). За лінією геологічного поздовжнього розрізу І–І (див. рис. 2) яскраво виражений 
характер палеорельєфу доміоценової поверхні БВЗ. Він став визначальним у геологіч-
них умовах залягання утворень покривного неогенового комплексу БВЗ та формуванні 
в ньому пасток вуглеводнів. 

 

 
 

Рис. 2. Геологічний розріз за матеріалами сейсморозвідки та буріння уздовж профілю I–I. 
 
Великі палеодолини субортогонально розділили поздовжній прирозломний палеови-

ступ мезозойської основи уздовж Косівсько-Угерської підзони БВЗ на Коханівське, 
Рудківське, Волицьке, Дашавське, Кадобнянське, Богородчанське, Яблунівське, Багнян-
ське та Фальківське палеопідняття. Їхні схили ускладнені численними палеоврізами та 
палеоостанцями крейди або юри (див. рис. 2). На північному заході у палеопідняттях 
мезозою виявлено поклади вуглеводнів (Коханівка, Рудки та ін.). Однак на південному 
сході Косівсько-Угерської підзони нез’ясованою є відсутність подібних родовищ за ме-
жею Стрийського перетину (див. рис. 1), де в геологічному розрізі збільшується товщина 
відкладів Самбірського покриву (див. рис. 2) та скорочуються неогенові, зокрема сармат-
ські, утворення. В успадкованих від палеорельєфу доміоценової поверхні антиклінальних 
пастках неогену відкрито родовища газу, які становлять основний потенціал ресурсів БВЗ 
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(Рудки, Волиця, Угерсько, Летня, Дашава та ін.) У південно-східному напрямі над палео-
підняттями Болохівським, Кадобнянським, Гринівським, Борогодчанським, Яблунівсь-
ким, які менше вивчені бурінням за сейсморозвідкою, виявлено нові об’єкти [1, 4]: Бали-
цький, Північноболохівський і Кадобнянський, Південногринівський, Угринівський, 
Середньомайданський, Уторопський, Каменський, Фальківський та ін. 

Недостатньо вивчений бурінням геологічний розріз сарматського нафтогазоперспек-
тивного комплексу БВЗ у Крукеницькій підзоні над еродованими схилами одно-
йменного великого палеовиступу. Низку невивчених перспективних об’єктів [4] вияв-
лено уздовж лінії населених пунктів Чижки–Михалевичі–Дубляни–Залужани–
Підгайчики–Твірж–Сарни.  

Отже, наведено лінійні перспективні смуги, де зосереджена значна кількість новови-
явлених невивчених нафтогазоперспективних об’єктів, що свідчить про невичерпні 
ресурсні запаси БВЗ і слугує напрямами геолого-розшукових робіт.  
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Based on the results of processing of the seismic surveying and seismic scientific re-
searches in the Carpathian Foothills, in particular within Bilche-Volytsia zone (BVZ), 
known as high perspective for oil and gas area, there are still a significant number of 
newly detected non searching promising on oil and gas objects that are described in de-
tails in the monograph of the author. 

Geological and dynamic features of the formation of relief of platform pre Miocene 
basement of BVZ, namely erosion processes during pos Cretaceous time, which contrib-
uted to the formation in covered Neogene complex perspective on hydrocarbons traps as 
anticlinal ones, and a new type of gravitational tectonogenesis. 

Known in BVZ oil and gas deposits, and prognosed by seismics objects by location 
make linear strip along faults north-west (Gorodotsky, Kalush, Kosiv, Sudov- Vyshnyan-
skoho, Krakovetskiy, Mizhenetskoho); sub orth ogonal slope of erosional paleovalleys 
(Ratochynskoyi, Malohorozhanskoyi, Hodoriivskoyi, Bohorodchany, Paryschenskoyi, 
Kolomyyskoy, Vyzhnytskyy, Lopushne); and frontal part of Sambir nappe. 

Based on the linear directions of the perspective bands there is recommended in BVZ 
exploration and search for oil and gas works. 

Key words: seismic scientific, perspective for oil and gas area, perspective linear 
strip. 


