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На території Волино-Поділля виділяють чотири рифогенних горизонти: 
китайгородський (верхи ландверу – венлок), баговицький (верхи венлоку – 
низи лудлову), малиновецький (середня частина лудлову) та скальський 
(верхи лудлову – пржидол). В основному рифогенні горизонти належать до 
порід силурійського віку [1].  

Китайгородський горизонт складений глинистими відкладами, 
простежується в межах Передкарпатського прогину та в найбільш зануреній 
частині Львівського палеозойського прогину. У складі  горизонту виділяють 
світи, які фаціально заміщують одна одну вхрест простягання Волино-
Подільської плити, а саме: карасинську,  суську,  старосільську, фурманівську, 
мар’янівську, дублянську та тлумацьку. Цей горизонт не входить у межі 
нашого дослідження, тому в основному на території Волино-Подільської 
плити вуглеводні розвинуті в баговицькому, малиновецькому та скальському 
горизонтах [1]. 

Баговицький, малиновецький та скальський горизонти представлені 
значною кількістю світ, які детальніше описані в таблиці.  

 
Бар’єрні рифи розвинуті в межах східної частини Волино-Подільської 

плити у трьох горизонтах: баговицькому, малиновецькому та скальському. 
Простягаються по лінії: Чернівці – Бучач – Лопатин – Горохів – Локачі. 
Ширина бар’єрного рифу на території Волино-Поділля коливається в межах 
12-15 км. Представлені, в основному, вапняковими породами, які є відмінними 
для накопичення вуглеводнів [2]. 

 
Малиновецькі рифові споруди не мають повсюдного поширення, вони 

виявлені свердловинами на площах Володимирівська, Міньковичі, Локачі, 
Горохів і Заложці. Органогенні споруди у скальському і баговицькому 
горизонтах тягнуться від Володимир-Волинського розлому через усе Волино-
Поділля до українсько-румунського кордону. На думку вчених, у межах смуги 
біогермних споруд силурійського віку на відрізку від Володимир-Волинського 
розлому до широти м. Львова рифогенні споруди всіх трьох горизонтів 
збігаються, а далі на південь рифова смуга розділяється на дві гілки: одна 
гілка – баговицький риф відхиляється на схід, до м. Тернополя, друга – 
скальський риф простягається через м. Бучач до району м. Чернівців [1]. 

 
Промислових накопичень вуглеводнів у межах рифових комплексів на 

території Волино-Поділля поки що не виявлено, але є численні ознаки 
нафтогазоносності цих відкладів у вапняках силуру. Найповніше  рифові 
комплекси силуру вивчено на території Локачинської площі, про що свідчать 
зразки керну, піднятого зі свердловин. Взірці мали нафтовий запах, включення 
та примазки рідкої нафти по тріщинах і кавернах [3].  

Під час випробування  рифогенних порід отримано незначні припливи 
нафти зі свердловини Локачі-12 (скальський горизонт), у свердловинах 15-
Локачинська (баговицький горизонт) та 10,15,17-Локачі (малиновецький 
горизонт) отримано припливи пластової води з великою кількістю 
розчиненного газу (96 % метану) і плівками нафти. Із порід баговицького 
горизонту в свердловині 1-Володимирівська отримали приплив газу дебітом 
1,4 тис.м3/д. Ці дані свідчать про перспективність пошуків нафти і газу в 
рифових комплексах Волино-Поділля. 

 
Гідрогеологічні дослідження карбонатних комплексів венлокського, 

лудловського та пржидольського ярусів показують, що пластові води 
пов’язані з тріщинно-кавернозно-поровими колекторами в органогенних 
вапняках і доломітах східної частини басейну та з вапняками глибокого 
шельфу на заході. Пластові води до належать хлоркальцієвого типу. Для цих 
водоносних горизонтів характерна висока метаморфізація, мінералізація та 
хлоркальцієвий тип, які вказують на умови утрудненого  водообміну в 
силурійських відкладах [3]. 

 
У баговицькому та малиновецькому горизонтах спостерігаються кращі 

колектори, ніж в скальському, їхня пористість коливається в межах 4-10 %, а 
проникність сягає 46·10-3 мкм2. Екраном для вуглеводнів є перекриваючі їх 
глинисті вапняки з аргілітами [3]. 

 
Нафтопрояви силурійського комплексу порід спостерігали також у 

структурно-пошукових свердловинах на площах Бережани, Коропець-
Пишківці, Марковичі, Підгайці, Горохів і  у свердловині Загорівська-1 [3].  

 
Рифові горизонти Волино-Поділля як правило, тяжіють до розривних 

тектонічних порушень і на окремих ділянках контролюються розломами. 
Зв’язок між рифовими спорудами та розривними порушеннями, зумовлений 
наявністю шарніроподібних уступів, які утворювалися на моноклінальному 
схилі вздовж розломів [1]. 

 
У силурі проявилися регресії в баговицькому та на початку скальського 

часу, які викликали максимальне обміління палеобасейну, інтенсивний 
розвиток органогенних споруд і рифів, значне розширення на захід акваторій 
лагун, локальні розмиви осадів у прибережній  зоні [1].  

На сьогоднішній день біогенні споруди є недостатньо вивчені, тому 
сформульовано основні завдання, якими необхідно керуватися під час їхнього 
вивчення: 

- встановлення основних параметрів споруд, тобто довжини, ширини, 
товщини, оконтурювання біогенного тіла; 

- детальне вивчення колекторських властивостей і порожнинного 
простору; 

- виявлення співвідношень з перекривними відкладами; 
- визначення літологічного складу в розрізі та на площі; 
- проведення екологічного аналізу породоутворюючих організмів; 
- встановлення типу біогенної споруди; 
- регіональний прогноз і виділення зон біогермоутворення та 

локальний прогноз по окремих зонах; 
- прогнозування колекторських властивостей. 

 

На Локачинській площі планується буріння спеціальної свердловини на 
рифові споруди Локачинського валу в межах свердловини 15-Локачі. Буріння 
свердловини дасть змогу умовно простежити ймовірні смуги рифів. 
Передбачувана ширина рифових бар’єрів становить близько 12 км [3]. 
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Назва світи 

 

 
Товщина, 

м 

 
Літологічна  

Характеристика 
 

Баговицький горизонт 

1 Баговицька 42-44 Лагунні седиментаційні доломіти й долерити із 
включеннями гіпсів і ангідритів 

2 Конопківська 40-50 Органогенно-детритові, масивні, часто з брекчіє 
подібною текстурою вапняки 

3 Балучинська 45-70 Глинисті вапняки і мергелі з грудкуватою 
текстурою 

4 Ладанецька 45-53 Темно-сірі аргіліти з проверстками глинистих і 
алеврити стих вапняків, мергелів та алевролітів 

 
Малиновецький горизонт 

5 Пудлівська 26-33 Темно-сірі долерити та дрібнозернисті доломіти з 
гіпсами й ангідритами 

6 Галиновольська 37-40 Сірі, зернисті, масивні або брекчієподібні, 
органогенно-детритові, криноїдні вапняки 

7 Семеринська 57-68 Сірі долерити та доломіти 
8 Локачинська 0-70 Пелітоморфні або дрібнозернисті, масивні, 

кавернозні доломіти з проверстками долеритів і 
вапняків 

9 Дітковецька 65-74 Масивні органогенно-детритові вапняки 
10 Конівська та 

Сокільська 
30-70 Грудкуваті глинисті вапняки і мергелі 

11 Мерешівська 90-115 Аргіліти з лінзами і грудками пелітоморфних 
глинистих вапняків 

12 Гринчуцька 18-19 Глинисті вапняки і мергелі 
13 Радоставська 0-19 Темно-сірі щільні аргіліти 
 

Скальський горизонт 

14 Несвіцька 0-12 Лагунні синювато-сірі, масивні долерити і вапнисті 
аргіліти з грудками ясно-сірого доломіту 

15 Ісаковецька 0-12 Дрібнозернисті вапняки 
16 Ордівська 0-12 Масивні, органогенно-детритові, дрібнозернисті та 

глинисті вапняки 
17 Іспаська 0-12 Щільні, чорні аргіліти 
18 Пригородська 0-22 Сірі й темно-сірі долерити з проверстками 

пелітоморфних або дрібнозернистих доломітів, 
гіпсів і ангідритів 

19 Радошинська 0-22 Масивні, плитчасті доломіти з уламками криноідей 
і строматопор 

20 Маньківська 0-22 Сірі, пелітоморфні, масивні, однорідні вапняки 
21 Задарівська 0-22 Глинисті, грудкуваті, пелітоморфні та 

дрібнозернисті вапняки 
22 Кимирська 0-22 Темно-сірі, майже чорні, верствуваті, щільні 

вапнисті аргіліти 
23 Сернівська 103-115 Чергування жовтувато- або темно-сірих, 

плитчастих, дрібнозернистих доломітів із 
долеритами й відносно рідкими проверстками 
доломітизованих і грудкуватих, глинистих вапняків 

24 Варницька і 
Трубочинська 

34-67 Грудкуваті глинисті вапняки, мергелі та аргіліти 

25 Дарахівська 45-70 Зернисті, масивні, брекчієподібні, криноїдні 
вапняки 

26 Витківська 108-127 Грудкуваті, глинисті вапняки, мергелі та вапнисті 
аргіліти 

27 Глиниська 110-135 Темно-сірі, майже чорні  вапнисті аргіліти 
28 Дзвенигородська 0-20 Грудкуваті, глинисті вапняки та мергелі 
29 Радванецька 18-20 Темно-сірі щільні аргіліти 

 

Характеристика світ баговицького, малиновецького і скальського горизонтів силурійських відкладів 
Волино-Поділля [1] 
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