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Проведенный анализ геолого-геофизических данных подсолевого комплекса восточно-
го борта Прикаспийского бассейна позволяет с оптимизмом смотреть на возможности 
новых направлений поисковых работ на больших глубинах. Высокие перспективы могут 
быть связаны с органогенными постройками внутренних частей палеобассейна. Кроме 
того, особый интерес представляет поиск литологических и стратиграфических типов 
резервуаров, которые практически не изучены. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Прикаспийский бассейн, изолированная карбонатная платформа, 
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Каспий жағалауы бассейінінің шығыс бортындағы тұзды кешендердің гелогты- 
геофизикалық мәлеметтеріне жасалған сараптама үлкен тереңдікте жасалатын іздеу 
жұмыстарындағы жаңа бағыттардың мүмкіндіктеріне оптимизммен қарауға болатындығын 
көрсетіп отыр. Оның келешегінің мол болуы полеобассейннің ішкі бөліктерінде органогенді 
қосымша құрылыстардың салынуымен байланысты болуы мүмкін. Сондай ақ, айтарлықтай 
зерттелмеген резервуарлардың литологиялық және стратиграфиялық үлгілерін іздестіру 
де ерекше қызығушылық туғызып отыр.

КІЛТ СӨЗДЕР: Каспий жағалауы бассейіні, оқшауланған карбонатты беткі қабат, 
табиғи резервуар, девон шөгінділері.
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Conducted analysis of geologic-geophysical data of pre-salt complex of per-Caspian lowland 
allows looking optimistic towards possibilities of new directions of sesrching in bigh depth of peri-
Caspian basin. High perspectives could be correlated with organogenic constructions of inner parts 
of paleobasin. Besides, search of lithological and stratigraphical types of reservouars is the object 
of high interest, including the fact that there was almost no research this area. As an example: trap 
under the surface of nonconformity connected with nonuniform erosion of upper parts of carbonate 
formation and nonconformity overriding by terrigene-mineralized fill.
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