
ПОВНИЙ СПЕКТР ПОСЛУГ ДЛЯ

ПОШУКУ ТА РОЗВІДКИ

РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ



Хто ми

Геофізична сервісна компанія ТОВ «Enterprise LTD» створена в жовтні 2013 року для надання
геологорозвідувальних послуг вітчизняним та іноземним нафтогазовим компаніям.

Основним видом діяльності Компанії є сейсмічні роботи 2D-3D для розвідки нафтових і газових
родовищ.

У своїй роботі ТОВ «Ентерпрайз ЛТД» активно використовує новітнє обладнання та
високоефективне спеціальне програмне забезпечення провідних світових виробників. Наша компанія має
сучасний пакет програмного забезпечення, який об’єднує інструменти обробки та інтерпретації в єдину
структуру. Кластерна апаратна структура дозволяє отримати якісний результат за мінімальний термін.

Компанія підтримує відносини з багатьма європейськими та американськими нафтогазовими
компаніями. Стратегічною метою є розвиток міжнародних проектів у сфері сейсморозвідки.

Найважливішим завданням Компанії є повне дотримання та належне виконання всіх вимог та
побажань своїх Замовників. ТОВ «Ентерпрайз ЛТД» уважно стежить за останніми тенденціями розвитку
світового ринку геофізичних послуг, відзначаючи та обираючи найсучасніше обладнання та програмне
забезпечення.

Провідні спеціалісти ТОВ «Ентерпрайз ЛТД» мають успішний досвід проведення
сейсморозвідувальних робіт у різних куточках світу, в пустелі, гірських районах, тропічних лісах , тайзі,
тундрі тощо. Є досвід проведення робіт у транзитних перехідних зонах суша/море з різними типами
джерел. Більшість фахівців мають досвід роботи від 5 до 40 років.

На даний момент ведуться роботи на площі обстеження 993 км2 сейсморозвідкою 3D.



Компанія надає наступні послуги:

• Проектування сейсморозвідки

• Польова сейсморозвідка

• Обробка сейсмічних даних

• Структурна інтерпретація

• Аналіз сейсмічних атрибутів

• Сейсмофаціальний аналіз

• Інверсія сейсмічних даних

• Обробка та аналіз каротажу 

свердловин

• Петрофізичних властивості пласта

• Моделювання басейну

• Визначення палеогеографії

• Сейсмічна реконструкція умов                    

осадконакопичення

`

• Оцінка вуглеводневого потенціалу для басейнів і пластів

• Розрахунок і оцінка ресурсів нафти і газу

• Об’ємне геологічне, геофізичне та гідродинамічне моделювання

• Оцінка ризику

• Інтерпретація граві та магнітних зйомок



Сейсморозвідка

ТОВ «Ентерпрайз ЛТД» спеціалізується на 2D/3D сейсморозвідці в умовах рівнинної та гірської
місцевості з використанням вибухових та вібраційних джерел для ініціювання сейсмічного сигналу. Фахівці
компанії розробили інноваційний метод буріння свердловин у гірських районах зі складними скелястими
розрізами. Компанія має досвід виконання робіт у важкодоступних місцях за допомогою вертолітної техніки.

У 2021 році в Україні середня продуктивність з використанням вібраційних джерел становила 270
пікетів на добу (24 години).



Проектування 

сейсморозвідки
Планування проекту

• Рекогностування перспективного 

району
• Проектування польової 2D/3D 

Сейсморозвідки

• Аналіз геологічних даних

• Розрахунок міграційної апертури

• Вибір методу польової 2D/3D 
сейсморозвідки

• Система для проектування

сейсморозвідувальних робіт 2D/3D —

Mesa



Топографо-геодезичні 

вишукування
Топографо-геодезичні вишукування виконуються досвідченим та 

кваліфікованим персоналом ТОВ «Ентерпрайз ЛТД».

Топографічне обладнання:

• Комплекси GPS Trimble R10 GNSS 
• Базові станції - Trimble
• Ручні GPS-навігатори - Garmin GPSMAP 64 
• Трасошукачі - С.А.Т.4+/Leica Digicat 550i 
• Тахеометри – Trimble/Sokkia

Програмне забезпечення обробки топографічних даних:
• GPSeismic
• ArcGis
• Trimble Business Center



Буровибухові

роботи
Обладнання для буріння та відстрілу:

• Моторизовані бурові установки

• Переносні та розбірні бурові установки

• Самохідні бурові установки

• Системи синхронізації BOOM BOX 3



Джерела збудження та 

транспортні засоби
• Вібраційні джерела збудження пружних коливань AHV-IV виробництва Input/Output Inc., USA, оснащені

системою синхронізації та GPS

• Транспорт – спеціалізовані транспортні засоби, пристосовані для роботи в різних кліматичних умовах:

— Спеціально обладнані автомобілі для перевезення польового обладнання
— Автомобілі обслуговування
— Додатковий і технічний транспорт



Збір сейсмічних даних
• Обладнання для реєстрації сейсмічних даних:

— Телеметрична система наземної сейсморозвідки виробництва Франції— Sercel 428 XL
— Канали запису з групами геофонів SM-24 (12 геофонів на групу, 6x2)
— Система контролю якості польового матеріалу у реальному часі — eSQC-Prо

• Обладнання для випробувань та ремонту:
— Тестери для перевірки груп геофонів — SGT (тестер геофонів Sercel)
— Тестери для перевірки груп геофонів — SMT-400 і SMT-40
— Система моніторингу, тестування та програмування обладнання Sercel LAUX, LAUL, FDU — TMS 428
— Комп’ютерна система незалежного тестування та моніторингу сейсмічних вібраторів



Контроль якості

Наші фахівці здійснюють повний контроль якості польових сейсморозвідувальних робіт:
— Аудит готовності сейсмічної партії до польових робіт

— Контроль дотримання технології проведення сейсморозвідувальних робіт

— Контроль якості та приймання сейсмічних даних

— Польова обробка сейсмічних даних

— Підготовка звітів про виконані роботи для замовника

Програмне забезпечення для контролю якості та обробки даних:

— Mesa

— Echos

— SeisWin QC

— Testif-I

— Vibrator Test



Обробка сейсмічних даних:

Програмно-апаратна база відділу обробки

Основне програмне забезпечення для обробки сейсмічних даних компанії
ТОВ «Ентерпрайз ЛТД» базується на програмному комплексі Paradigm. Модулі
Echos 2D/3D і GeoDepth 2D/3D дозволяють вирішувати найскладніші завдання
сучасної сейсморозвідки. Використання технології програмно-паралельного
обчислення значно прискорює процеси обчислень.

Важливою особливістю набору Paradigm є повна сумісність між системами
обробки, інтерпретації та зображення в програмному середовищі Paradigm. Таким
чином у процесі взаємодії відділів і передачі даних ризики людських помилок
зведені до мінімуму.

Апаратна інтеграція персональних робочих станцій, кластерної системи,
архівних сховищ і високошвидкісної локальної мережі забезпечує надзвичайно
швидке виконання завдань і контроль якості завдяки паралельним обчисленням,
особливо для міграційних перетворень. Кластерна система складається з
високопродуктивних вузлів на основі багатопроцесорної архітектури, які підключені
до RAID з високошвидкісною локальною мережею. Масив RAID забезпечує надійну
роботу за будь-яких обставин, а також забезпечує повну безпеку та доступність
усіх проектів і даних.



Інтерпретація сейсмічних даних
• Структурна інтерпретація

• Аналіз сейсмічних атрибутів

• Сейсмофаціальний аналіз

• Інверсія сейсмічних даних



Охорона праці

Пріоритетами ТОВ «Ентерпрайз ЛТД» у сфері праці є:

— Відсутність шкоди для життя і здоров'я працівників і третіх осіб

— Просування культури безпеки

— Ідентифікація небезпеки та управління ризиками

— Розслідування всіх нещасних випадків, навіть невеликих, і впровадження
коригувальних дій

— Готовність до ліквідації надзвичайної ситуації

Основні пріоритети екологічної політики:

— Навчання, тренінг та мотивація працівників сприяти мінімальному впливу на

навколишнє середовище

— Відмова від екологічно шкідливих технологій і матеріалів

— Постійні зусилля щодо зменшення викидів та сортування відходів

— Запобігання забрудненню ґрунту, води та повітря

— Відновлення площі робіт до первинного природного стану після закінчення робіт



Охорона праці



Співпраця

Компанії з якими ТОВ «Ентерпрайз ЛТД» працює та співпрацює:



04214, Україна, Київ, 
Оболонський проспект, 54 

+38 (044) 334-32-19
office@epl.in.ua 
www.epl.in.ua


