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Запропоновано схему стратиграфії крейдових відкладів української частини акваторій Чорного й Азовського 
морів, створену на основі комплексного вивчення результатів буріння та аналізу всіх опублікованих матеріалів 
щодо цих відкладів.
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стратиграфічна схема.

Предлагается схема стратиграфии меловых отложений украинской части акваторий Черного и Азовского мо-
рей, созданная на основе комплексного изучения результатов бурения и анализа всех опубликованных материа-
ловпо этим отложениям. 

Ключевые слова: меловые отложения, украинский сектор акваторий Черного и Азовского морей, страти-
графическая схема.

It is carried out dismembering and correlation of the Cretaceous deposits of the Ukrainian part of the Black and Azov 
seas on the basis of a comprehensive studying, a thorough analysis of available published materials and by the results of 
drilling. It is worked out a regional stratigraphic scheme of the Cretaceous deposits of the investigated area.
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In the Ukrainian sector of the waters of Black and Azov Seas on 22 
drilling areas the sediments of Cretaceous System were discovered – 18 
areas (36 wells) on the northwestern shelf of the Black Sea and 4 areas  (4 
wells) in the Sea of Azov waters). A Schmidt gas field (associated with 
Maastricht formations) was discovered in these deposits and numerous oil 
and gas shows and non-industrial influxes of gas were found on Holitsyn-
ske and Odeske fields, as well as during drilling on Karkinitska, Flan-
hova and Shtyliova areas. This indicates some promises of Cretaceous 
sediments for hydrocarbons and a significant hydrocarbon potential of the 
designated area. According LV UkrDGRI (2008) the initial total resourc-
es of the Cretaceous complex of the Ukrainian sector of the Black and 
Azov Seas are about 657.6 (Lower Cretaceous – 433.5, Upper Cretaceous 
– 224.1) million tons of standard fuel. Given that most of the structures of 
the Black and Azov Seas waters are already drilled to Cenozoic sediments 
and about 70% of the structures of this territory are prepared for drilling 
to Cretaceous horizons the major oil and gas prospects are associated with 
this rock complex. Therefore, for the effective conduct of further explo-
ration work the relevant and necessary as of today is to create a reliable 
stratigraphic scheme of these deposits.

The basics of stratigraphy of Cretaceous sediments of the Ukrainian 
part of the Black and Azov Seas waters were established in the 60-70's 
of the last century, when active drilling of the Black Sea north-western 
shelf for oil and gas started. The first substantial generalized study of their 

В українському секторі акваторій Чорного та Азовського морів на 
22 площах буріння розкриті відклади крейдової системи – 18 площ (36 
свердловин) на північно-західному шельфі Чорного моря та 4 площі (4 
свердловини) в акваторії Азовського моря. У цих відкладах відкрито 
газове родовище Шмідта (пов’язане з утвореннями маастрихту) та ви-
явлено численні нафтогазопрояви та непромислові припливи газу на 
Голіцинському та Одеському родовищах, а також під час буріння на 
Каркінітській, Фланговій та Штильовій площах. Це свідчить про певні 
перспективи крейдових відкладів на вуглеводні та про значний вуг-
леводневий потенціал зазначеної території. За даними ЛВ УкрДГРІ  
(2008 р.), початкові сумарні ресурси крейдового комплексу українсько-
го сектора Чорного та Азовського морів становлять близько 657,6 (ниж-
ньокрейдового – 433,5, верхньокрейдового – 224,1) млн т у.п. Врахову-
ючи те, що більша частина структур акваторій Чорного та Азовського 
морів вже розбурена по відкладах кайнозою і приблизно 70 % структур 
цієї території підготовлені для буріння по відбиваючих горизонтах 
крейди, основні перспективи нафтогазоносності пов’язані саме з цим 
породним комплексом. Тому для ефективного проведення подальших 
геологорозвідувальних робіт актуальним та необхідним на сьогодні є 
створення надійної стратиграфічної схеми цих відкладів.

Основи стратиграфії крейдових відкладів української частини ак-
ваторій Чорного та Азовського морів були закладені ще у 60–70 роках 
минулого століття, коли розпочалося активне розбурювання північно-
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stratigraphy was a monograph «Shelf Geology of the USSR. Stratigraphy 
(shelf and coasts of the Black Sea)» edited by E.F. Shniukov [1]. The results 
of further study of these deposits are contained in numerous reports, scien-
tific articles and monographs [1–24, etc.].

Despite a long period of study and significant amounts of geological 
and geophysical work now the geological structure of Cretaceous sedi-
ments of the area is still not clarified and has a lot of questions unanswered.

To clarify the stratigraphy of the Cretaceous sediments of the Ukrai-
nian part of waters of the Black and Azov Seas and to create the strati-
graphic scheme we used all available geological and geophysical data from 
drilling the following wells: Bezimenna-1, 2, 3, Hamburtseva-2, Holit-
syna-1, 2, 4, 5, Desantna-1, Evpatoriiska-2, Illichivska-2, Karkinitska-1, 
2, Odeska-2, 4, 5, 6, 20, Pivdenno-Bortova-1, Pivdennoholitsynska-3, 25, 
Pradniprovska-2, Selskoho-40, 43, Fedorivska-1, Flanhova-2, Tsentral-
na-1, Schmidta-5, 6, 9, 10, 11, 12, Shtyliova-2, Shtormova-2, 5, Elektroro-
zviduvalna-1, Zakhidno-Biriucha-1, Matroska-1, Morska-2, Obrucheva-1 
and Strilkova-20 and the results of regional seismic studies.

Research Methods: geophysical, seismo-stratigraphic and lithobio-
stratigraphic.

Research results and their analysis
In the area of research the Cretaceous sediments are distributed in the 

waters of Black and Azov Seas within the East European Platform (EEP), 
Scythian plate and the Black Sea trench.

In the north-western shelf of the Black Sea most wells are shut in in 
the sediments of the Upper Cretaceous. The exposed cross-section among 
all stages – Cenomanian, Turonian, Coniacian, Santonian, Campanian, 
Maastrichtian. Lower section is represented by the Albian stage only. 
Upper Cretaceous consists mainly of limestone with subordinate value 
of marl and chalk, rarely of clay, sandstone and volcanic formations. The 
thickness of sediments is up to 2400 m. Lower Cretaceous consists mostly 
of terrigenous rocks: argillites and sandstones with subordinate values of 
carbonate: marl and volcanic – tuffite. The thickness of sediments is up to 
1000 m. 

In the Sea of Azov waters the Cretaceous deposits are widespread 
almost everywhere except for the territory of Serednioazovske elevation 
where they found only in the Marine unit. Upper Cretaceous cross-section 
is represented by Cenomanian, Santonian, Campanian and Maastrichtian 
stages. Composition of stages differs significantly in volume, lithology, 
thickness and distribution of rocks. Deposits are represented by carbonate 
and terrigenous rocks. Among carbonate rocks predominate limestones 
and among terrigenous rocks predominate mudstones and sandstones. Full 
thickness traversed of the Upper Cretaceous sediments is about 950 m on 
Matroske elevation. Lower Cretaceous cross-section is presented by Alb 
deposits only. They are represented by terrigenous clay rocks – mudstones, 
siltstones and sandstones. Thickness traversed of the Lower Cretaceous 
sediments is about 200 m on Zakhidnobiriuche elevation.

According to the characteristic features of the geological structure of 
Cretaceous sediments in the north-western Black Sea shelf it was identi-
fied six structural-facial areas: Krylovskyi, Hubkinsko-Kiliisko-Zmiinyi, 
of Pivdennoukrainska monocline, Karkinitskyi, of Kraiovyi ledge and 
Kalamitskyi; three areas within the Ukrainian sector of the Sea of Azov: 
Pivnichnoazovskyi, Serednioazovskyi and Indolskyi.

Krylovskyi structural-facial area covers the territory of a deflection 
of the same name and is the marine continuation of Pereddobrudzkyi de-
flection. The area is not explored by drilling. Within this area, by analogy 
with a cross-section of Pereddobrudzkyi deflection, the Cretaceous depos-
its are distributed continuously and are represented by the formations of 
the lower and upper sections. They lie with erosion on the formations of 

західного шельфу Чорного моря на нафту та газ. Першою ґрунтовною 
узагальнюючою роботою із досліджень їх стратиграфії стала колек-
тивна монографія «Геология шельфа УССР. Стратиграфия (шельф и 
побережья Черного моря)» під редакцією Є.Ф. Шнюкова [1]. Результати 
подальшого вивчення цих відкладів викладені у численних звітах, на-
укових статтях та монографіях [1–24].

Попри тривалий період вивчення та значні обсяги геолого-гео-
фізичних робіт, на теперішній час геологічна будова відкладів крейди 
цієї території залишається ще недостатньо з’ясованою і має багато дис-
кусійних питань.

Для уточнення стратиграфії крейдових відкладів української 
частини акваторій Чорного та Азовського морів та створення стра-
тиграфічної схеми нами використано всі існуючі геолого-геофізичні 
матеріали буріння свердловин 1, 2, 3-Безіменної, 2-Гамбурцева, 1, 2, 
4, 5-Голіцина, 1-Десантної, 2-Євпаторійської, 2-Іллічівської, 1, 2-Кар-
кінітської, 2, 4, 5, 6, 20-Одеської, 1-Південно-Бортової, 3, 25-Південно-
голіцинської, 2-Прадніпровської, 40, 43-Сельського, 1-Федорівської, 
2-Флангової, 1-Центральної, 5, 6, 9, 10, 11, 12-Шмідта, 2-Штильової, 2, 
5-Штормової, 1-Електророзвідувальної, 1-Західно-Бірючої, 1-Матрось-
кої, 2-Морської, 1-Обручева та 20-Стрілкова та результати регіональ-
них сейсмічних досліджень.

Методи дослідження: геофізичний, сейсмостратиграфічний та 
літобіостратиграфічний.

Результати досліджень та їх аналіз
На території дослідження крейдові відклади значно поширені на 

акваторіях Чорного та Азовського морів у межах Східноєвропейської 
платформи (СЕП), Скіфської плити та Чорноморської западини.

На північно-західному шельфі Чорного моря більшість свердло-
вин зупинено у відкладах верхньої крейди. Розкритий розріз у скла-
ді всіх ярусів – сеноман, турон, коньяк, сантон, кампан, маастрихт. 
Нижній відділ представлений лише альбським ярусом. Верхня крейда 
представлена переважно вапняками, з підпорядкованим значенням 
мергелів та писальної крейди, рідше глинами, пісковиками і вулкано-
генними утвореннями. Товщина відкладів до 2400 м. Нижня крейда 
складена у більшості теригенними породами: аргілітами та пісковика-
ми з підпорядкованим значенням карбонатних мергелів та вулканіч-
них туфітів. Товщина відкладів до 1000 м.

На акваторії Азовського моря крейдові відклади поширені майже 
повсюдно, окрім Середньоазовського підняття, де вони зустрічаються 
тільки на території Морського блока. Розріз верхньої крейди представ-
лений сеноманським, сантонським, кампанським та маастрихтським 
ярусами. Склад ярусів суттєво відрізняється за об’ємом, літологічним 
складом, товщиною і розповсюдженням порід. Відклади представле-
ні карбонатними та теригенними породами. Серед карбонатних порід 
переважають вапняки, а серед теригенних – аргіліти та пісковики. По-
вна пройдена товщина відкладів верхньої крейди становить близько  
950 м на Матроському піднятті. Нижньокрейдовий розріз представле-
ний тільки відкладами альбу. Вони представлені теригенно-глинис-
тими породами – аргілітами, алевролітами та пісковиками. Пройдена 
товщина відкладів нижньої крейди сягає близько 200 м на Західнобі-
рючому піднятті.

За характерними рисами геологічної будови крейдових від-
кладів на північно-західному шельфі Чорного моря виділено шість 
структурно-фаціальних районів: Криловський, Губкінсько-Кілій-
сько-Зміїний, Південноукраїнської монокліналі, Каркінітський, 
Крайового уступу та Каламітський; у межах українського сектора 
Азовського моря три райони: Північноазовський, Середньоазов-
ський та Індольський.
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the Jurassic system and are overlapped with a break by Paleogene or Neo-
gene formations. Lower section is represented by normal-marine terrige-
nous-carbonate sediments of Barremian and Aptian stages, and the upper 
section is represented by carbonate formations of Cenomanian, Coniacian, 
Santonian and Campanian stages. 

The thickness of the Lower Cretaceous sediments is up to 140 m, 
and the thickness of the Upper Cretaceous sediments is up 250 m.

Hubkinsko-Kiliisko-Zmiinyi structural-facial area covers the terri-
tory of the elevations area of the same name. The area is not explored by 
drilling. Within this area the Cretaceous deposits are distributed continu-
ously and are represented by the formations of the lower and upper sec-
tions. They lie with erosion on the formations of the Jurassic (?) system and 
are overlapped with a break by Paleogene or Neogene formations. Lower 
section is probably represented by normal-marine terrigenous-clayey sedi-
ments of the Aptian (?) and Albian stages, and the upper section is rep-
resented by terrigenous-clayey sediments of the Cenomanian stage and 
terrigenous-carbonate formations of the Campanian and Maastrichtian 
stages. 

The thickness of the Lower Cretaceous sediments is up to  
500 m, and the thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 520 m.

Structural-facial area of Pivdenna monocline covers the territory of 
structural element of the same name in the southwestern suburb of EEP. 
Within this area the Cretaceous deposits are distributed continuously and 
are represented by the formations of the lower and upper sections. They lie 
with erosion on the formations of the crystalline foundation and are over-
lapped with a break by Paleogene formations. Lower section is represented 
by normal-marine terrigenous-carbonate sediments of the Albian stage, 
the upper section is represented by carbonate formations of the Ceno-
manian, Turonian, Coniacian, Santonian, Campanian and Maastrichtian 
stages.

The thickness of the Lower Cretaceous sediments is up to  
170 m and the thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 1450 m.

Karkinitskyi structural-facial area covers the territory of the struc-
tural deflection of the same name of the Scythian plate. Within this area 
the Cretaceous deposits are distributed continuously and are represented 
by the formations of the lower and upper sections. They lie with erosion 
on the formations of the Jurassic (?) system and are overlapped with a 
break by Paleogene formations. Lower section is represented by normal-
marine terrigenous-clayey sediments of the Aptian and Albian stages, the 
upper section is represented by carbonate formations of the Cenomanian, 
Turonian, Coniacian, Santonian, Campanian and Maastrichtian stages.

The thickness of the Lower Cretaceous sediments is up to  
1000 m (?), and the thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 
2400 m.

Structural-facial area of Kraiovyi ledge covers the territory of struc-
tural element of the same name of the Scythian plate. Within this area the 
Cretaceous deposits are distributed continuously and are represented by 
the formations of the lower and upper sections. They lie with erosion on 
the formations of the Jurassic (?) system and are overlapped with a break 
by Paleogene formations. Lower section is represented by normal-marine 
terrigenous-clayey-carbonate sediments of the Barremian (?), Aptian and 
Albian stages, the upper section is represented by carbonate formations of 
the Cenomanian, Campanian and Maastrichtian stages.

The thickness of the Lower Cretaceous sediments is up to  
1000 m (?) and the thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 
380 m.

Kalamitskyi structural-facial area covers the territory of the eleva-
tion (swell) of the same name of the Scythian plate. Within this area the 

Криловський структурно-фаціальний район займає територію 
однойменного прогину і є морським продовженням Переддобрудзько-
го прогину. Район не досліджений бурінням. На території району, за 
аналогією з розрізом Переддобрудзького прогину, крейдові відклади 
поширені суцільно і представлені утвореннями нижнього та верхньо-
го відділів. Вони залягають із розмивом на утвореннях юрської систе-
ми і перекриваються з переривом утвореннями палеогену чи неогену. 
Нижній відділ представлений нормально-морськими теригенно-кар-
бонатними відкладами баремського та аптського ярусів, верхній – кар-
бонатними утвореннями сеноманського, коньякського, сантонського 
та кампанського ярусів. 

Товщина відкладів нижньої крейди до 140 м, верхньої до 250 м. 
Губкінсько-Кілійсько-Зміїний структурно-фаціальний район за-

ймає територію однойменної зони підняттів. Район не досліджений 
бурінням. На території району крейдові відклади поширені суцільно і 
представлені утвореннями нижнього та верхнього відділів. Вони заля-
гають з розмивом на утвореннях юрської (?) системи і перекриваються 
з переривом утвореннями палеогену чи неогену. Нижній відділ, ймо-
вірно, представлений нормально-морськими теригенно-глинистими 
відкладами аптського (?) та альбського ярусів, верхній – теригенно-
глинистими відкладами сеноману та теригенно-карбонатними утво-
реннями кампанського та маастрихтського ярусів. 

Товщина відкладів нижньої крейди до 500 м, верхньої до 520 м.
Структурно-фаціальний район Південноукраїнської монокліналі 

займає територію однойменного структурного елемента південно-за-
хідної околиці СЕП. На території району крейдові відклади поширені 
суцільно і представлені утвореннями нижнього та верхнього відділів. 
Вони залягають із розмивом на утвореннях кристалічного фундаменту 
і перекриваються з переривом утвореннями палеогену. Нижній відділ 
представлений нормально-морськими теригенно-карбонатними від-
кладами альбського ярусу, верхній – карбонатними утвореннями се-
номанського, туронського, коньякського, сантонського, кампанського 
та маастрихтського ярусів.

Товщина відкладів нижньої крейди до 170 м, верхньої до 1450 м.
Каркінітський структурно-фаціальний район займає територію 

однойменного структурного прогину Скіфської плити. На території 
району крейдові відклади поширені суцільно і представлені утворен-
нями нижнього та верхнього відділів. Вони залягають з розмивом на 
утвореннях юрської (?) системи і перекриваються з переривом утво-
реннями палеогену. Нижній відділ представлений нормально-мор-
ськими теригенно-глинистими відкладами аптського та альбського 
ярусів, верхній – карбонатними утвореннями сеноманського, турон-
ського, коньякського, сантонського, кампанського та маастрихтського 
ярусів.

Товщина відкладів нижньої крейди до 1000 м (?), верхньої до 
2400 м.

Структурно-фаціальний район Крайового уступу займає терито-
рію однойменного структурного елемента Скіфської плити. На терито-
рії району крейдові відклади поширені суцільно і представлені утво-
реннями нижнього та верхнього відділів. Вони залягають з розмивом 
на утвореннях юрської (?) системи і перекриваються з переривом утво-
реннями палеогену. Нижній відділ представлений нормально-мор-
ськими теригенно-глинисто-карбонатними відкладами баремського 
(?), аптського та альбського ярусів, верхній – карбонатними утворен-
нями сеноманського, кампанського та маастрихтського ярусів.

Товщина відкладів нижньої крейди до 1000 м (?), верхньої до 380 м.
Каламітський структурно-фаціальний район займає територію 

однойменного підняття (валу) Скіфської плити. На території райо-
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Рис. Стратиграфічна схема крейдових відкладів українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів
Fig. Stratigraphic scheme of the Cretaceous sediments of the Ukrainian sector of the Black and Azov Seas
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Рис. Стратиграфічна схема крейдових відкладів українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів
Fig. Stratigraphic scheme of the Cretaceous sediments of the Ukrainian sector of the Black and Azov Seas



Cretaceous deposits are distributed continuously and are represented by 
the formations of the lower and upper sections. They lie with erosion on 
the formations of Triassic (?) system and are overlapped with a break by 
Paleogene or Neogene formations. Lower section is represented by nor-
mal-marine terrigenous-clayey sediments of the Aptian and Albian stages, 
the upper section is represented by carbonate formations of the Cenoma-
nian, Campanian and Maastrichtian stages.

The thickness of the Lower Cretaceous sediments is up to  
1000 m (?) and the thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 
900 m.

Pivnichnoazovskyi structural-facial area covers the territory of de-
flection of the same name of the southwestern suburb of EEP. Within this 
area the Cretaceous deposits are distributed continuously and are repre-
sented by the formations of the lower and upper sections. They lie with 
erosion on the formations of the crystalline foundation (?) and are over-
lapped with a break by Paleogene formations. Lower section is represented 
by normal-marine terrigenous-clayey sediments of the Aptian and Albian 
stages, the upper section is represented by terrigenous-carbonate forma-
tions of the Cenomanian and Campanian stages.

The thickness of the Lower Cretaceous sediments is up to  
500 m (?) and the thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 
1000 m.

Serednioazovskyi structural-facial area covers the territory of 
the elevation (swell) of the same name of the Scythian plate. Within 
this area the Cretaceous deposits are distributed fragmentarily and are 
represen-ted by formations of the upper section only. They lie with 
erosion on the formations of the Triassic system (?) and are overlapped 
with a break by Paleogene formations. Upper section is represented by 
normal-marine  terrigenous-clayey deposits of the Cenomanian stage 
and by carbonate formations of the Campanian and Maastrichtian 
stages.

The thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 530 m.
Indolskyi structural-facial area covers the territory of deflection 

of the same name of the Scythian plate. Cretaceous deposits of the 
area has not been explored by drilling. Within this area the Creta-
ceous deposits are distributed continuously and are represented by the 
formations of the lo-wer and upper sections. They lie with erosion on 
the formations of the Jurassic (?) system and are overlapped with a 
break by Paleogene formations. Lower section is probably represented 
by normal-marine terrigenous-clayey sediments of the Aptian (?) and 
Albian stages, the upper section is represented by terrigenous-clayey 
sediments of the Cenomanian stage and by carbonate formations of 
the Turonian, Coniacian, Santonian, Campanian and Maastrichtian 
stages. 

The thickness of the Lower Cretaceous sediments is up to  
500 m (?) and the thickness of the Upper Cretaceous sediments is up to 
1500 m (?).

The result of the research is a stratigraphic scheme (Figure). 

Summary
On the basis of the results of regional seismic surveys considering all 

available geological and geophysical data and results of drilling wells a 
stratigraphic dissection of Cretaceous sediments and their layered correla-
tion was carried out within the water areas of research and adjacent land.

According to the geological structure of Cretaceous sediments within 
the Ukrainian sector of the Black and Azov Seas waters nine structural-
facial areas were identified: six on the north-western shelf of the Black Sea 
(Krylovskyi, Hubkinsko-Kiliisko-Zmiinyi, of Pivdennoukrainska mono-
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ну крейдові відклади поширені суцільно і представлені утворення-
ми нижнього та верхнього відділів. Вони залягають із розмивом на 
утвореннях тріасової (?) системи і перекриваються з переривом утво-
реннями палеогену чи неогену. Нижній відділ представлений нор-
мально-морськими теригенно-глинистими відкладами аптського та 
альбського ярусів, верхній – карбонатними утвореннями сеномансько-
го, сантонського, кампанського та маастрихтського ярусів.

Товщина відкладів нижньої крейди до 1000 м (?), верхньої до 
900 м.

Північноазовський структурно-фаціальний район займає тери-
торію однойменного прогину південно-західної околиці СЕП. На 
території району крейдові відклади поширені суцільно і представ-
лені утвореннями нижнього та верхнього відділів. Вони залягають з 
розмивом на утвореннях кристалічного фундаменту (?) і перекрива-
ються з переривом утвореннями палеогену. Нижній відділ представ-
лений нормально-морськими теригенно-глинистими відкладами 
аптського та альбського ярусів, верхній – теригенно-карбонатними 
утвореннями сеноманського та кампанського ярусів.

Товщина відкладів нижньої крейди до 500 м (?), верхньої до 
1000 м.

Середньоазовський структурно-фаціальний район займає тери-
торію однойменного підняття (валу) Скіфської плити. На території 
району крейдові відклади поширені фрагментарно і представлені 
утвореннями лише верхнього відділу. Вони залягають з розмивом 
на утвореннях тріасової системи (?) і перекриваються з переривом 
утвореннями палеогену. Верхній відділ представлений нормально-
морськими теригенно-глинистими відкладами сеноманського та 
карбонатними утвореннями кампанського та маастрихтського яру-
сів.

Товщина відкладів верхнього відділу до 530 м.
Індольський структурно-фаціальний район займає територію 

однойменної зони прогину Скіфської плити. Крейдові відклади 
району не досліджено бурінням. На території району крейдові від-
клади поширені суцільно і представлені утвореннями нижнього та 
верхнього відділів. Вони залягають з розмивом на утвореннях юр-
ської (?) системи і перекриваються з переривом утвореннями палео-
гену. Нижній відділ, ймовірно, представлений нормально-морськи-
ми теригенно-глинистими відкладами аптського (?) та альбського 
ярусів, верхній – теригенно-глинистими відкладами сеноману та 
карбонатними утвореннями туронського, коньякського, сантонсько-
го, кампанського та маастрихтського ярусів. 

Товщина відкладів нижньої крейди до 500 м (?), верхньої до 
1500 м (?).

Результатом проведених досліджень є створена стратиграфічна 
схема (рисунок). 

Висновки
На основі результатів регіональних сейсмічних досліджень із 

урахуванням усіх наявних геолого-геофізичних матеріалів та ре-
зультатів буріння свердловин проведено стратиграфічне розчлену-
вання крейдових відкладів та пошарову їх кореляцію у межах аква-
торій дослідження та прилеглого суходолу.

За особливостями геологічної будови крейдових відкладів у 
межах українського сектора акваторій Чорного та Азовського морів 
виділено дев’ять структурно-фаціальних районів: шість на північ-
но-західному шельфі Чорного моря (Криловський, Губкінсько-Кі-
лійсько-Зміїний, Південноукраїнської монокліналі, Каркінітський, 
Крайового уступу та Каламітський) та три (Північноазовський, 
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cline, Karkinitskyi, of Kraiovyi ledge and Kalamitskyi) and three (Piv-
nichnoazovskyi, Serednioazovskyi and Indolskyi) within the Ukrainian 
sector of the Sea of Azov.

A regional stratigraphic scheme of Cretaceous sediments if the 
Ukrainian part of the Black Sea and Sea of Azov waters was created and 
offered for consideration that should be reasonably used as a basis for 
further exploration for oil and gas. 

Середньоазовський та Індольський) у межах українського сектора 
Азовського моря.

Створено та запропоновано до розгляду регіональну стра-
тиграфічну схему крейдових відкладів української частини ак-
ваторій Чорного та Азовського морів, що доцільно застосувати 
як основу для подальших геологорозвідувальних робіт на нафту 
та газ. 
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