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1. Актуальність проведених досліджень. 
Панасівсько-Берестівська група структур зна-
ходиться в північній прибортовій зоні Дніпров-
сько-Донецької западини (ДДЗ), в різних па-
леозойських комплексах. На деяких з них міс-
тяться поклади вуглеводнів. Пошуковий етап 
тут продовжується і результатом його може 
бути відкриття нових покладів нафти або газу. 
Тому вивчення геологічного розвитку (палео-
тектоніки) цих структур є актуальним, оскільки 
вони суттєво впливають на формування вугле-
водневих скупчень. 

2. Аналіз попередніх досліджень. Палео-
тектонічні дослідження Панасівсько-Берестів-
ської групи структур як єдиного цілого не про-
водилися. Раніше вивчалися лише окремі її 
складові, що робить неможливим аналіз тих 
даних з отриманими зараз. 

3. Завдання проведених досліджень. Перед 
дослідниками постало завдання встановити 
особливості геологічного розвитку вказаної 
групи структур, до якої входять Панасівська, 
Південно-Панасівська, Берестівська, Рубанів-
ська, Кривоярська, Добринівська, Хорольська 
ділянки. Результати проведеного на цій площі 
буріння дали змогу простежити геологічний 
розвиток структур від пізньотурнейського часу 
до четвертинного періоду. 

Пізньотурнейський час. На території цієї 
групи структур верхньотурнейські відклади 
розкриті лише Панасівськими свердловинами  
1, 2 і Берестівськими 1, 393. В Рубанівській  
св. 1 і Кривоярській 1 вони відсутні. За даними 
досліджень цих свердловин товщина відкладів 
зростає з північного сходу на південний захід 
від 0 до 56м і південний схід до 75м в Берестів-
ській св. 1, а потім зменшується до 29 в Берес-
тівській св. 393 (рис. 1, а). Загалом територія 
має вигляд монокліналі, яка ускладнена струк-
турною затокою і структурним носом на Берес-
тівській ділянці. 

Ранньовізейський час (ХIV мікрофауні-
стичний горизонт (МФГ). Порівняно з пізньо-
турнейським часом будова досліджуваної тери-
торії повністю змінилася. Тут сформувалися 

замкнуті і напівзамкнуті негативні структури 
(рис. 1, б), які з’єднані пережимами. В північ-
но-західній частині території западина утвори-
лася в районі Південнопанасівських свердловин 
2, 13, 14. Її амплітуда становить 14 м. На пів-
денний схід від неї розташована западина в ра-
йоні Південнопанасівських св. 1, 6, 11 і Пана-
сівської 1 має амплітудою 26 м. Амплітуда за-
токи в районі Берестівської св. 393 сягає 15 м. 
Всі описані структурні форми мають північно-
східне простягання. 

Ранньовізейський час (ХІІІ мікрофауні-
стичний горизонт). Аналіз карти ізопахіт від-
кладів ХІІІ горизонту свідчить, що останні на-
копичувалися в досить спокійній обстановці. В 
цей час на площі замкнуті структурні форми не 
утворилися (рис. 1, в). Товщина відкладів гори-
зонту зростає з північного сходу на південний 
захід і південь. Вона коливається в межах від 
16 до 52 м. Моноклінальне залягання порід 
ускладнене незначними структурними носами і 
затоками.  

Пізньовізейський час (ХІІа мікрофауніс-
тичний горизонт). Товщини відкладів ХІІа го-
ризонту змінюються поступово, моноклінально, 
зростають з північного сходу на південний за-
хід і з півночі на південь (рис. 1, г), що загалом 
відповідає характеру змін товщин ХІІІ МФГ. 

Пізньовізейський час (ХІІ-ХІ мікрофау-
ністичні горизонти). У процесі накопичення 
відкладів ХІІ-ХІ мікрофауністичних пачок па-
нувала спокійна обстановка. Товщини цих го-
ризонтів зростають з північного сходу на пів-
денний захід від 194 м в Добринівській сверд-
ловині 1 до 383 м в Південнопанасівській св. 3 
(рис. 1, д). Моноклінальне залягання порід 
ускладнене незначними структурними носами і 
затоками, а також єдиною невеликою ізометри-
чною замкнутою структурною формою (піднят-
тям) в районі Південнопанасівських свердловин 
4, 12. Причому на ділянці свердловини Добри-
нівської 1, Хорольської 398, Рубанівської 1 і 
Кривоярської 1 товщина утворень змінюється 
значно повільніше, ніж на Панасівсько-Півден-
нопанасівсько-Берестівській ділянці. 
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Палеотектонические исследования Афанасьев-
ско-Берестовской группы структур в ДДВ свиде-
тельствуют об их северо-западном, северо-восточ-
ном, поперечном (меридиональном) и широтном 
простирании, которое в разные периоды развития 
менялось, как и конфигурация. На геологическое 
строение структур существенно влияли инверсион-
ные процессы. Только некоторые участки развива-
лись унаследовано. 

 Paleotectonic studies carried out in the Aphana-
sievsko-Berestovskaja group of the structures of DDC 
testify of their north-western, north-eastern, transverse 
(meridional) and latitudinal strikes, the strikes changed 
in different periods of the development, the configura-
tion changed too. Inversion processes influenced the 
geological structure of the structures essentially. Only 
individual localities developed inheritedly. 
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  Ранньосерпухівський час (Х-ІХ мікро-
фауністичні горизонти). Будова Панасівсько-
Південнопанасівсько-Берестівської ділянки 
дещо ускладнилася. В її межах утворилася не-
величка замкнута малоамплітудна негативна 
структурна форма в районі Південнопанасівсь-
кої св. 11, а також підняття в районі Південно-
панасівської св. 3, амплітудою 31 м (рис. 2, а). 
Обидві структурні форми простягаються на 
північний схід. На решті досліджуваної терито-
рії породи залягають моноклінально. Але на 
різних частинах монокліналі їх товщина зміню-
ється по-різному. Північно-західна частина мо-
нокліналі суттєво ускладнена структурними 
носами і затоками, південно-східна (Берестів-
ська) частина немає ускладнень. На Кривоярсь-
ко-Рубанівсько-Хорольсько-Добринівській ді-
лянці товщина відкладів, як і раніше, змінюєть-
ся повільно.   

Пізньосерпухівський час (VIII-VI мікро-
фауністичні горизонти). Будова Панасівсько-
Південнопанасівсько-Берестівської ділянки ще 
більше ускладнилася. В цей час тут утворилися 
замкнуті негативні структурні форми в районі 
Південнопанасівських свердловин 7, 9 і 11, які 
розділені структурним носом, а також підняття 
в районі Південнопанасівської св. 3 (рис. 2, б). 
Западини мають амплітуду 12 і 14 м, підняття – 
19 м. Перша з западин простягається на північ-
ний захід, а друга і підняття - на північний схід. 
Підняття і западина в районі свердловини 11 – 
успадковані, а западина в районі св. 7, 9 – інве-
рсійна. На Берестівській ділянці вирисовується 
затока. Повільна, моноклінальна зміна товщин 
відбувається на Кривоярсько-Рубанівсько-
Хорольсько-Добринівській ділянці. 

Ранньобашкирський час. На Панасівсь-
ко-Південнопанасівській ділянці утворилися 
невеликі малоамплітудні підняття в районі све-
рдловини 13 і в районі св. 1, 4, а також запади-
ни в районі свердловин 2, 14 і в районі св. 7, 8, 
структурні носи, затоки (рис. 2, в). На Берестів-
ській ділянці піднятим є район свердловини 
393. На Кривоярсько-Рубанівсько-Хорольсько-
Добринівській ділянці різниця в товщинах по-
рід досягла 22 м. Загалом в будові території 
відбулися суттєві зміни, але деякі її частини 
розвивалися все ж успадковано. 

Пізньобашкирський час. Будова терито-
рії в цей час ускладнилася. На Панасівсько-
Південнопанасівській ділянці утворилися чоти-
ри замкнуті структурні форми, два підняття і 
дві западини (рис. 2, г). Підняття в районі свер-
дловини 4 має амплітуду 5 м, а в районі св. 5 – 
42 м. Западина в районі св. 2 більша, ніж під-
няття в районі св. 4. Її амплітуда становить 
19 м. Западина в районі Панасівської св. 1 така 
ж за розмірами і амплітудою 17 м. Всі структу-
рні форми північно-східного простягання. Вони 
інверсійні по відношенню до таких форм на 
карті ізопахіт відкладів нижнього башкиру. На 
Берестівській ділянці товщина відкладів зрос-
тає з півночі на південь моноклінально. Руба-
нівсько-Кривоярська ділянка являє собою мо-
нокліналь, яку ускладнюють структурні носи і 
затоки. Як і раніше товщина утворень цього 

комплексу зростає з північного сходу на пів-
денний захід від 174 м в Хорольській св. 398 до 
190м  в Кривоярській св. 1. Зростає вона також 
від Хорольської св. 398 до Добринівської св. 1 
від 174 до 196 м. До цього, на всіх етапах роз-
витку цієї ділянки, вона в цьому напрямку зме-
ншувалася. Можливо в районі Добринівської 
св. 1 формується западина.  

Московський вік. Будова досліджуваної 
території знову змінилася. На ній утворилася 
низка позитивних і негативних замкнутих стру-
ктурних форм (рис. 3, а). Позитивні форми є в 
районі Панасівської св. 2, Південнопанасівської 
7 і Південнопанасівської 11. Вони мають амп-
літуду 3,7 і 25 м відповідно. Ще одно підняття 
(прогнозне) вирисовується в районі св. 4. Воно 
може мати амплітуду 24 м. Негативні форми є в 
районі Південнопанасівських св. 2, 8 і Півден-
нопанасівської 3 – Берестівської 1. Їх амплітуда 
становить 6-8 і 4-6 м відповідно. Найбільша 
западина вперше сформувалася в районі Руба-
нівської свердловини 1. На Добринівсько-
Хорольсько-Кривоярській ділянці товщина від-
кладів зростає від Добринівської св. 1 до Кри-
воярської 1. Причому між Добринівською св. 1 
і Хорольською 398 дуже швидко, від 199 до 
280 м, утворюючи круту монокліналь. В пізньо-
башкирський час товщина відкладів зростала 
тут в протилежному напрямку. Всі охарактери-
зовані структурні форми мають північно-східне 
простягання. Одні ділянки досліджуваної тери-
торії розвивалися успадковано, інші – інвер-
сійно. 

Пізньокам’яновугільний підперіод. В 
цей підперіод в черговий раз відбулася доко-
рінна перебудова території. В процесі накопи-
чення відкладів верхнього карбону утворилася 
низка невеликих крутих позитивних і негатив-
них замкнутих структурних форм, а також 
структурних носів, заток (рис. 3, б). Майже ізо-
метрична западина в районі свердловини 2 має 
амплітуду 13 м. На північ від неї (район св. 7, 8, 
12, 14) виділяється піднятий блок, а його з пів-
ночі обмежує вузька затока, яка починається в 
районі Південнопанасівської св. 3, простягаєть-
ся через район Кривоярської св. 1, Рубанівської 
1 до району Панасівської св. 2. Підняття в ра-
йоні св. 6 і в районі св. 11 мають амплітуду 
24 м. Амплітуди западин в районі Південнопа-
насівської св. 1 і Панасівської 1 становлять 24 і 
37 м відповідно. Найбільше підняття сформу-
валося в районі Берестівської св. 1 з ампліту-
дою 37 м. Воно інверсійне. Раніше тут була за-
падина. Всі згадані структурні форми мають 
північно-східне простягання і є переважно ус-
падкованими. Решта території (Кривоярсько-
Рубанівсько-Хорольсько-Добринівська ділянка) 
є монокліналлю. 

Ранньопермський підперіод. Товщина 
відкладів нижньої пермі на досліджуваній те-
риторії змінюється стрімко, утворюючи низку 
замкнутих структур (рис. 3, в). На північному її 
заході невелика малоамплітудна западина 
утворилася в районі Південнопанасівської све-
рдловини 10. На південний схід від неї підняття 
в районі Панасівської св. 2 має амплітуду 51 м і 
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ізометричну форму. Дещо більша западина в 
районі Південнопанасівських свердловин 6, 7, 
9, 13 простягається на північний захід, а її амп-
літуда становить 34 м. Відносно велике для цієї 
території підняття сформувалося в районі Пів-
деннопанасівської св. 3. Воно має ізометричну 
форму і амплітуду 84 м. Зі сходу це підняття 
обмежене вузькою протокою, яка відділяє його 
від піднятого Берестівського блоку (район св. 
393), амплітуда якого становить 30 м. В Добри-
нівській св. 1 і Хорольській 398 відклади ниж-
ньої пермі відсутні, а на Рубанівській ділянці 
вони залягають моноклінально. В районі Кри-
воярської св. 1 замкнутих структурних форм 
також немає, але монокліналь крутіша і склад-
ніша за будовою. 

Тріасовий період. Будова території, у по-
рівнянні з попереднім періодом, дещо спрости-
лася. На Панасівсько-Південнопанасівській ді-
лянці сформувалися напівзамкнуті позитивні і 
негативні структурні форми (рис. 3, г). Підняті 
блоки вирисовуються в районі свердловин 14, 
8, 10, 2 і в районі св. 5, опущений – в районі св. 
4. Вони не такі круті, як раніше, мають північ-
но-східне простягання і є переважно інверсій-
ними. На Кривоярсько-Рубанівсько-Хороль-
сько-Добринівській ділянці зміна товщин від-
бувається повніше, зменшуючись в північно-
східному напрямку. Монокліналь ускладнена 
структурними носами і затоками. 

Юрський період. За складністю будови 
Панасівсько-Південнопанасівська ділянка є 
майже такою, як і на карті ізопахіт тріасових 
відкладів. В її межах утворилися невеликі ма-
лоамплітудні підняття і западини північно-
східного простягання (рис. 4, а), які є переваж-
но інверсійними. Підняття в районі Панасів-
ської св. 2 має амплітуду 10 м, в районі Півден-
нопанасівської св. 8 – 9 м, западина в районі  
св. 12, 9 – 7 м, підняття в районі св. 1, 4, 6 –  
5-7 м, западина в районі св. 11 – 2 м. На Криво-
ярсько-Рубанівсько-Хорольсько-Добринівській 
ділянці товщини відкладів, як і раніше, зроста-
ють з північного сходу на південний захід і пів-
день. На ній відсутні замкнуті структурні фор-
ми. Вона є простою монокліналлю. 

Крейдовий період. Будова досліджуваної 
території змінилася в цей час докорінно. Вся 
Панасівсько-Південнопанасівська ділянка є за-
токою, яка простягається з півночі від району 
Рубанівської свердловини 1 на південний схід 
до району Південнопанасівської св. 3. В цьому 
напрямку товщина відкладів крейди зростає від 
602 до 677 м (рис. 4, б). В її межах є одно неве-
лике підняття в районі свердловини 12, яке має 
амплітуду 7 м. Невпізнаною стала Криво- 
ярсько-Рубанівсько-Хорольсько-Добринівська  
ділянка. На ній товщина відкладів зростає з пів-
нічного сходу, північного заходу, південного 
заходу, півдня до району Кривоярської св. 1, 
який є найзануренішою частиною досліджува-
ної території. В ній відклади крейди мають то-
вщину 980 м. Велика, надзвичайно крута муль-
да, яка тут сформувалася, має північно-східне 
простягання, а її амплітуда становить 260 м. 

Палеогеновий період. На Панасівсько-
Південнопанасівській ділянці сформувалися 
три замкнуті структурні форми. Невелика, але 
крута западина в районі Південнопанасівської 
свердловини 2 має амплітуду 48 м (рис. 4, в). 
Амплітуда підняття, яке розташоване на півні-
чній схід від неї в районі св. 13, становить 21 м. 
Обидві структури простягаються на північний 
захід. Між ними товщина відкладів змінюється 
стрімко, флексуроподібно. Підняття в районі 
Панасівської свердловини 1 і Південнопанасів-
ської 11 простягається на північний схід, а його 
амплітуда досягає 5 м. На Кривоярсько-Руба-
нівсько-Хорольсько-Добринівській ділянці то-
вщина порід зростає з північного сходу на пів-
денний захід і південь моноклінально. Реальна 
будова території немає нічого спільного з її зо-
браженням на карті ізопахіт крейдових відкла-
дів. 

Неогеновий період. В північно-західній 
частині Панасівсько-Південнопанасівської ді-
лянки сформувалися замкнуті і напівзамкнуті 
позитивні і негативні структурні форми 
(рис. 5, а). Невелике ізометричне підняття з ам-
плітудою 16 м утворилося в районі свердлови-
ни 9, де раніше була монокліналь. На південний 
захід від нього знаходиться непівзамкнута кру-
та структура (виступ) в районі Південнопана-
сівської св. 2 амплітудою 50 м. На її місці ра-
ніше була крута западина. Товщина відкладів 
між цими свердловинами змінюється стрімко. 
На північний захід (район св. 14) і південний 
схід (район св. 4) від виступу напівзамкнуті за-
падини мають амплітуду 26 і 8 м відповідно. На 
північній частині території товщина порід ско-
рочується моноклінально в бік Хорольської 
свердловини 398. Південно-західна частина 
монокліналі ускладнена великими (Рубанів-
сько-Південнопанасівським і Берестівським) 
структурними носами, які розділені Південно-
панасівсько-Кривоярською затокою. Всі описа-
ні структурні форми розвивалися інверсійно. 

Четвертинний період. Товщини четвер-
тинних відкладів на цій території коливаються 
від 19 до 38. В цей час тут сформувалася лише 
одна замкнута структура, западина, в районі 
Південнопанасівських свердловин 9, 12, амплі-
тудою 8 м (рис. 5, б). Від неї на північний захід 
і південний схід товщина утворень зменшується. 

Із отриманих результатів можна зробити 
такі висновки: 

1. Досліджувана ділянка, перебувала в без-
перервному розвитку. При цьому напрям тек-
тонічних рухів постійно змінювався, про що 
свідчить широкий розвиток інверсійних проце-
сів. 

2. Сформовані в процесі розвитку замкнуті 
і напівзамкнуті структурні форми мають півні-
чно-західне, північно-східне, широтне і попе-
речне (меридіональне) простягання. 

3. Особливості розвитку окремих складо-
вих вивченої групи структур суттєво вплинули 
на особливості формування, кожного з них, по-
кладів нафти і газу.  

 


