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В статье приводится литолого-фациальная характеристика разреза скважины 
ШР-1 по результатам исследований керна и результаты сейсморазведочных работ 
на площади Ширак, расположенной в зоне замыкания южного борта Предуральского 
прогиба. 

На примере площади Ширак рассмотрены перспективы нефтегазоносности 
казахстанской части прогиба, приведены перспективные ресурсы. 

Выделена новая структура в палеозойском осадочном комплексе, которая может 
стать первоочередным поисковым объектом в этом районе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Предуральский прогиб, сейсморазведка, отражающий го-
ризонт, структура, скважина, керн, коллектор, газонасыщенность, перспективные 
ресурсы.
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Мақалада жынысөзек зерттеулерінің нәтижелері бойынша ШР-1 ұңғымасы тілігінің 
литологиялық-фациалдық сипаттамасы және Орал маңы майысуының оңтүстік бортының 
тұйықталу аймағында орналасқан Ширак алаңындағы сейсмикалық барлау жұмыстарының 
нәтижелері келтірілген. 

Ширак алаңының мысалында майысудың қазақстандық бөлігінің мұнайгаздылығының 
келешегі қарастырылды, келешегі зор ресурстары келтірілген. 

Палеозой шөгінді кешенінде жаңа құрылым айқындалды, ол осы ауданда бірінші кезек-
тегі іздеу объектісі болуы мүмкін.

ТҮЙІН СӨЗДЕР: Орал маңы майысуы, сейсмикалық барлау, шағылдыру деңгейжиегі, 
құрылым, ұңғыма, жынысөзек, коллектор, газға қанығу, келешегі зор ресурстар.
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This article contains the lithofacies characteristic of the ShR-1 well log according to the core 
analyses results and the results of seismic exploration operations on Shirak site, located in the 
closure zone of the southern edge of Pre-Ural fore deep.

The example of Shirak site demonstrates oil and gas potential of the Kazakhstan part of fore 
deep and describes the prospective resources.

A new structure in Paleozoic sedimentary complex, which could be the first search facility in 
this area was discovered.

KEY WORDS: Pre-Ural fore deep, seismic exploration, reflecting horizon, structure, well, core, 
reservoir, gas saturation, prospective resources.
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