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Мақалада Қазақстан Республикасының территориясындағы революцияға дейінгі 
кезеңдегі мұнай өндіру саласының эволюциясы көрсетілген. Ең алғашқы барлау жұмы-
стары, еліміздегі алғаш мұнай игерілген аймақтар туралы деректер қарастырылған. 
Сонымен қатар, елімізге келген алғашқы шет елдік инвесторлар, банктік келісімдер, 
алғашқы салынған мұнай құбырлары мен еліміздегі мұнай өңдеу саласының даму та-
рихы жөнінде айтылған.
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В статье отражена эволюция нефтедобычи на нынешней территории Республи-
ки Казахстан в дореволюционный период. Рассмотрены первые разведочные работы, 
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данные о первых регионах добычи нефти. Кроме того, были озвучены первые ино-
странные инвесторы, банковские соглашения, первые построенные нефтепроводы 
и история развития нефтеперерабатывающей отрасли.
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The article reflects the evolution of the oil refining industry in the Republic of Kazakhstan 
in the pre-revolutionary period. Considered the first exploration work, data on the first regions 
of oil production in the country. In addition, the first foreign investors, banking agreements, the 
first constructed oil pipelines and the history of the development of the country’s oil refining 
industry were announced.
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іздің ата-бабамызға мұнай өнімдері «қара алтын» емес, көшпелі халықтың 
дәстүрлі өмірінің бір бөлігі болған «жер майы» деп аталған кезінен бел-
гілі. Оған дәлел ретінде Қазақстандағы көптеген жерлердің атауы осы 

көмірқышқылдардың жер бетіне шығуымен байланысты болуы, мысалы: Жақсымай, 
Майтөбе, Майкөмген, Мұнайлы, Қарашүңгіл, Қараарна, Қарамай және тағы басқа. 
Ол уақыттарда, мұнайдың қол жетімділігіне қарамастан, мұнай өнімдерін қолдану 
шектеулі жағдайларда ғана кездесетін, оларды көбіне дәрілік өнімдерді, әскери 
мақсаттағы тұтандырғыш қоспаларды және әртүрлі мақсаттарда пайдаланылатын 
бояғыштарды жасауға пайдаланған. Көп жағдайда мұнай өнімдерін ең оңай жол-
мен өндірген, ол – құдықты қолмен қазу арқылы. Мұндай әдіспен өндірілген өнім 
көлемі күнделікті қажеттіліктерді қанағатттандыруға жеткілікті болды, алайда бұл 
уақытта өндірістік көлемде өндіру туралы ой болмаған. Себебі, ұзақ уақыт бойы 
адамның күнделікті тіршілігінде мұнай өнімдері таза күйінде қолданыс таппаған. 
Ғылым мен техниканың әсіресе химия саласының дамуы, мұнай өнімдерін кеңінен 
қолдануға жол ашты деп айтуға болады. 

Көшпелі халықтың сол кездегі ең маңызды қажеттіліктердің бірі, жарықтанды-
рғыш шамдар болды. Жарықтандырғыш шамдарды жағу үшін әртүрлі аңдар мен 
өсімдіктердің майларын пайдаланып келді, алайда ол индустрияландыру кезеңінде 
халықтыңөспелі сұраныстарын қанағаттандыруға жеткіліксіз болды.

Шет елдерде химик ғалымдар мұнайды тереңірек зерттей бастады. Мұнайдың 
жаңғыш қасиеті бұрыннан белгілі болғанына қарамастан, таза күйіндегі мұнай 
оған жарамсыз болды. Ең алғаш жарықтандырғыш материал алу мақсатында, 
1741 жылы Петербург қаласындағы Ғылым Академиясының лабораториясында, 
ресейлік академик И. Амман мұнайды айдау арқылы химиялық тазалау жүргізді. 
Осылайша,1741 жылы Петербург қаласында мұнайға химиялық тазалау жүргізудің 

Б
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іргетасы қаланды. Танымал орыс ғалымы, Петербург Ғылым Академиясының физи-
ка адъюнкті М.В. Ломоносовта 1743 жылы лабораториялық жағдайларда мұнайды 
айдау арқылы тазартулар жасайды. Алайда бұл ғалымдардың мұнайды тазарту 
бойынша инновациялық идеялары ұзақ уақыт бойы өз қолданысын таппаған [1]. 
1834 жылы ғалым Н. Воскобойников сапалы жарықтандырғыш өнім алу мақсатын-
да, мұнайды тәжірибелік айдауға кіріседі. Тәжірибе ғалымның өзі ойлап тапқан 
«айдау снарядтарының» көмегімен жүргізіледі. Осының нәтижесінде тәжірибенің 
тиіміділігі арта түседі. 1837 жылы Н. Воскобойников өзінің новаторлық тәсілінің 
өндірістік потенциалын негіздеу мақсатында Балахан елді-мекенінде мұнай өңдеу 
заводын салады. Онда жеңіл мұнай өнімдерінен 83,9%– жарықтандырғыш дестиллят 
алынып, 12,5%-қалдық және 3,6%-ы ауада жоғалды.Алайда 1838 жылы өндіріс пен 
дайын өнімді тасымалдау кезіндегі жоғары шығындар нәтижесінде технологиялық 
тиімді зауыт өз жұмысын тоқтатуға мәжбүр болды [2].

Ғалымдармен қатар, мұнай айдаумен кәсіпкер новаторларда айналысабастады. 
XVII ғасырдың басында керосинді табиғи майлардың орнына жарықтандырғыш 
құрал ретінде пайдаланды және оны мұнай өнімдерін айдау толық игермегендіктен, 
торфты айдау арқылы алды. Ресейде 1823 жылы мұнай өнімдерін айдау арқылы ең 
алғаш болып керосинді алған, ағайынды Василий және Макар Дубиндар болды. 

Ағайынды Дубиндар ағаш шайырын айдау бойынша тәжірибесі болды, сон-
дықтан олар мұнай өңдейтін құрылғы жасаумен айналыса бастайды. Көлемі 500 литр 
болатын құрылғы жалғыз айдау текшесінен тұрды. Текшеде мұнайды қыздырады, 
одан кейін қыздырылған мұнайдан бу шығарылып, жылан тәріздес мұздатқыштан 
өтіп, арнайы ыдысқа конденсацияланады. 40 ыдыстағы мұнайдан 16 ыдыс керосин 
алуға болатын. Ағайынды Дубиндердың отбасылық кәсібі 20 жылдан астам уақыт 
бойы жұмыс жасап, имам Шамильдің әскерлерінің шабуылының нәтижесінде 
жойылып кетеді [3, 4]. 

Мұнай кен орындарын игерудегі ең үлкен серпіліс, 1853 жылы қауіпсіз керосинді 
шамдардың пайда болуы. Оны ойлап табушылар Львов дәріханаларында жұмыс 
жасайтын Я. Зех пен И. Лукасевич болды. Олар мұнай өңдеудің жаңа әдісін ойлап 
табады. Қаңылтыр жасаумен айналысатын Адам Братковскимен біріге отырып, Я.
Зех пен И. Лукасевич табиғи майлардың көмегімен жанатын шамдарды керосинмен 
жанатын етіп дамытты [6]. Әлемнің екінші бөлігі, Америкада осыдан 3 жылдан кейін 
Майкл Диц өзінің керосинді шамдарын ойлап табады, 1957 жылы Феррис мұнай 
шикізатын тазарту арқылы керосин алуды ойлап табады және осы жағдайлардан 
кейін керосин ең көп сұранысқа ие өнімге айналады. Америка мен Еуропада 1859 
жылы керосин шамдарының кеңінен қолданыс тауып, осы жылдың өзінде АҚШ-та 
34 компания керосин өндірісімен айналысып бастайды. 

Аталған жағдайлардың барлығы мұнай өнімдерін өндірістік көлемде өндіруді 
талап ете бастайды. 1856 жылы өндірістік айдауды ойлап тапқан ғалымдардың бірі 
И. Лукасевич Ясло қаласының аймағындағы ормандарда, одан кейін Карпат төңіре-
гіндегі басқа жерлерде де мұнай өндіруді ұйымдастара бастайды. Ал 1859 жылы 
АҚШ-та Пенсильвания штатында алғашқы мұнай ұңғымасы бұрғыланады. 2 айдың 
көлемінде жұмысшылар ұңғыманы бұрғылап, 22 мерт тереңдіктен мұнай табады. 

Керосин өнімдеріне сұраныстың артуына қарамастан, мұнай өңдірісінің өсуі 
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технологиялық тосқалуылдарға шектелді. Сол уақыттағы әдістің негізгі кемшілігі, 
мұнай сапасының нашар болуы. Сонымен қатар, өндістің тереңдігінің шектеулілігі 
мен қиындығыда болды. Сапаның төмендеуі мұнайдың жеңіл фракцияларының 
ауада булануы мен ұсақ дисперсті минералды қоспалармен ластануы болып табы-
лады. Мұнайдың жер бетіне жақын тереңдікте жату әдетте жоғары тығыздықтағы 
сазды және құмды топырақатарда кездеседі, ал бұл мұнайда өлшенген минералды 
қоспалардың болуын тудырады [3]. 

Мұнай өңдеудің жаңа тәсілі XVIII ғасырдың аяғында пайда болды. Бұл әдіс 
мұнай өңдеудің жұмысын жеңілдетуге бағытталған еді. Бұл кездегі бұрғылар әр 
түрлі сападағы болаттан жасалған. Алдымен бұрғылар соғу арқылы жасалынып, 
одан кейін механикалық өңдеуден өткен. ХІХ ғасырдың 1-ші жартысында үшкір-
ленген бұрғымаларды пайдалана бастады. Егер бұрғымаларды төмен көміртегі 
бар болаттан жасаған болса, оны қайта өңдеусіз пайдаланған. Ал егер болаттың 
құрамындағы көміртегі 0,3%-дан жоғары болса, ондағы көміртегіні сөндіріп, содан 
кейін пайдаланған. Айтарлықтай көп тереңдікке жету үшін, құрамалы бұрғыларды 
пайдаланған. Бұл жағдайда, бұрғыларды болат құбырларға кішкентай бөліктері 
ретінде қосқан. Бұрғылау ыңғайлы болу үшін әскери ағаш форттардың мұнараларына 
ұқсас ағаш тұғырықтар салынды. Іске қосатын күш ретінде бірнеше жұмысшыларды 
пайдаланды. Олар ортағасырлық желкеншілерде кеме зәкірін көтеруге ұқсас, ағаш 
дөңгелектерді айналдырып бұрғыларды іске қосқан.

Теорияға сәйкес, мұндай әдіспен бұрғылау тереңдігі мұнараның биіктігімен, 
біріктірілген бөлшектердің беріктігімен және жұмысшылардың күшімен шектелген. 
Тәжірибеде 70 метр (кейде тіпті 40 метр) тереңдіктегі бұрғылауға жеткеннен кей-
ін, бірнеше қиындықтар кездескен. Біріншіден, тау жыныстары (тірі организмнің 
қалдықтары) бұрғының бетіне қатты үйкеліс көрсеткендіктен, оған көп күш қажет 
болды. Екіншіден, ұңғыманың қабырғалары үгітіліп, бұрғыны шығару кезінде 
жұқарып кетеді. Бұл қиындықтар әдістің одан әрі дамуына алып келді [4]. 

ХХ ғасырдың ортасына қарай, бу машиналары мен редукторлар пайдалана 
бастады. Бұл айналым уақытының ұзаруына және жұмыс өнімділігінің артуына 
алып келді. Сонымен қатар, 1880 жылы ұңғымаларға су және балшық ерітіндісін 
жіберу арқылы ұңғымаларды майлау әдісін енгізді. Бұл әдіс тиімді және ыңғайлы 
болды. Балшық ерітіндісін алдын ала ағаш қайықтарда саз қоспасын сулап дайын-
даған (сыйымдылығы 100–300 кг-ға дейін). Сулау сазды және басқа да минералды 
қоспаларды декантациялау есебінен алу үшін жасаған. Одан кейін, сазды біртегіс 
сұйық сұр немесе қара қоңыр түсті ерітінді болғанға дейін араластырған. Әдетте 
сазды ерітіндіні бұрғыманың ұшталған соңынан шығатын каналдың іші арқылы 
жіберген. Сазды ерітінді ұшталған (қазатын) жиегінің қатып қалуының алдын 
алып, ұңғыманы майлаған және осы арқылы бұрғыманың тау жыныстарына үйке-
луін азайтқан. Ерітіндіні жеткізу үшін бу машиналарының жетегі бар поршеньді 
компрессорлар қолданылды [7]. 

1860 жылдан бастап, тау жыныстарының үгілуі мен азаюының алдын алу мақ-
сатында, бұрғылау кезінде ішкі диаметрі бұрғыманың диаметрімен бірдей болатын 
құбырды қолданған. Ол құбырлар үлкен тереңдіктерде ұңғыманың қабырғаларын 
ұстап тұру үшін жасалған. 
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Осындай жаңалықтар нәтижесінде ХІХ ғасырдың соңында 90–100 метр 
тереңдікке дейін бұрғылауға қол жеткізді. Бұл ретте ұңғымадан мұнай алудың 
толықтығы туралы мәселе көтерілді. Бастапқыда, мұнай мұнайды қалыптастыру 
кезінде пайда болған газ қысымындағы жер астында орналасқан. Бұрғылау қан-
шалықты терең болса, ондағы газдың қысымыда жоғары болады. Сонымен қатар, 
терең кен орындарынан алынған мұнайдың сапасы жақсы болған (суы аз және 
жеңіл фракциялардың көп болуы нәтижесінде). Алайда жер қойнауындағы барлық 
мұнайды шығарып алу мүмкін емес. Осы мәселені шешу мақсатында енді мұнайды 
жер астынан шығара алатын компрессорларды пайдалана бастады. Осы әдісте пайда 
болған вакуумды кетіру үшін екі әдіс ұсынылды: біріншісі, жақын жерден екінші 
бұрғыма жасап, сол арқылы су жіберу, ал екінішісі ұңғыманың ортасына құбырлар 
арқылы су жіберу мүмкіндіктерін қарастыру болды. Әдістерді ұңғыманың орналасу 
аймағына байланысты таңдаған. Мұнай өнімдерін алу кезіндегі негізгі мәселелердің 
бірі өрт қаупі болатын. Әдетте өрт тұтанған кезде оны жалынның айналасындағы 
ауада оттегі күйдіретін жарылыс арқылы сөндіретін. Бұл бүгінгі күнге дейін өз 
күшін жоғалтпаған, бірақ қазіргі уақытта сақтандырғыш қауіпсіз жарылғаш зат жа-
салынған. Олар кез келген өртті тез сөндіреді және онда көмірсутектердің тұтануы 
үшін детонация өнімдерінің жеткілікті температурасы жоқ [6].

Мұнай өнімдерін өндіру мен тасмалдауға кететін шығындардың артуы ға-
лымдарды мұнай өнімдерін пайдаланудың экономикалық тиімді бағыттарын 
іздестіруге жол ашты. Осылайша индустриалды кезеңнің басталуымен, сонымен 
қатар өзен, теңіз және темір жол кешендерінің дамуы нәтижесінде көлік майларына 
деген сұраныс арта түсті. Бұл саланың дамуына, ресейлік ғалым, кәсіпкер, инженер 
және көпес В.И. Рагозин үлкен рөл атқарды. 1873 жылы лабораториялық жағдай-
ларда мұнай қалдықтарын өңдеп (мазут), Нижний Новгород қаласында кішкентай 
мұнай өңдеу зауытын салады. В.И. Рагозин мазутты 300° дейін қызыдырып, одан 
қыздырылған құбыр арқылы бу жіберіп, одан кейін мұздатылған құрылғыда су 
фракцияларының бөлінуі арқылы көлік майын алды. Май өнімдерін көптен өндіру 
мақсатында, 1878 жылы Балах қаласында үлкен мұнай өңдеу зауыты салынды [1]. 

Мұнай өңдеу саласының дамуына үлкен үлес қосқан, петербургтік ғалым, 
инженер– А.А. Летний. Ол асфальт жасау технологиясын ойлап тапты. Сызрин 
қаласындағы ең алғашқы асфальт заутының жобасын жасаған. Асфальт зауытының 
іске қосуның нәтижесінде, Ресей империясы шет елден асфальтты сатып алуынан 
бас тартқан. А.А. Летнийдің мұнайдан жарықтандырғыш газ алу әдісі бүкіл әлемдік 
стандартқа айналды. Оның басты жетістіктерінің бірі, мұнай өнімдерін крекинг 
және пиролизм жасау бойынша теория қалыптастыруы. Егер бұған дейін, мұнай 
өнімдерінен керосин, жарықтандырғыш газ және бензин алынып, қалған өнімдер, 
мазут, шайыр және дегенсияқты қара сұйықтықтар түкке жарамсыз болды және 
қоршаған ортаның ластаушысы болды. А.А. Летний мұнай өнімдерін крекинг 
жасауды ұсынды. Мазутты 340°-қа дейін қызыдырылған құбыр арқылы жіберіп, 
алынған буды салқындатып, әртүрлі салқындату температураларында тиофен (қызу 
температурасы 84°), толуол (111°), бензол (80°), ксилол (139°) және пиридин (115°) 
және иістендергіш көміртектер деп аталатын заттарды алды [5]. 

XVIII ғасырдың соңында өндірістің белсенді дамуы, үйлер мен көшелерге 

139НЕФТЬ И ГАЗ 2019. 6 (114)



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

жарық жүргізу мұнай кен орындарын тез игеріп, жаңа кен орындарын іздеуге 
себеп болды. Ресейлік зерттеушілер мен кәсіпкерлердің басты назарында Батыс 
Қазақстан аймағы болды. XVII-XIX ғасырлардың аралығында Ресей Империясы 
Батыс Қазақстан аймағына өздерінің топограф, тау инженелері, геологтары мен 
зерттеушілерін жіберіп отырды. Қазақстан аймағындағы, оның ішінде Атырау 
облысында мұнайдың бар екендігі туралы ең алғаш Бекович-Черкасскийдің жаз-
баларында кездеседі [8]. Бекович-Черкасстың экспедицяисы 1717 жылы І Петрдің 
бұйрығымен жасалған болатын. Соғыс-типографиялық экспедиция Эмба өзенінің 
төменгі ағысы бойынша Хиву қаласына бағытталып, Гурьев аймағынан өткен 
болатын. Қазақстанның мұнайлы тарихы осы жерден басталады. Зеттеушілердің 
қызығушылығы Қазақстанның батыс аймағында орналасқан Маңғыстау түбегінде 
болды. Орал-Ембі аймағына сол уақытта танымал зерттеушілер И.П. Рычков (1772 
ж.), С. Гмелин (1783 ж.), П. Паллас (1775 ж.), Гелмерсен (1836 ж.) және тағы басқа 
зерттеушілер келген. Олар өздерінің қолжазбаларында аймақтың топографиялық, 
географиялық және пайдалы қазбалар жөнінде геологиялық мәліметтерін көрсеткен 
[28, 29]. Маңғыстау түбегіндегі мұнайдың бар екенін алғаш болып ашқан – 1846 
жылы басталған М.И. Ивановтың экспедициясы [23]. Тау инженері Д. Кирпичков 
1874 жылы Орал-Ембі аймағындағы Имайқара, Қарашүнгіл, Доссор аудандарына си-
паттама берген. Д. Кирпичников Доссор ауданында мұнайдың бар екендігін, алайда 
тұщы су, шабындық пен даланың, осындағы тұрғындармен байланыстың болмауы 
себебінен бұл байлықты пайдалану мүмкін емес деп көрсетті. Сондықтан Д. Кир-
пичноковтың зерттеуінің нәтижесі аймақтың байлықтарына деген қызығушылықты 
тудырмады [9]. 

1892 жылы геолог С. Никитиннің бастауымен Батыс Қазақстан аймағына тағы 
экспедиция ұйымдастырылады. Бұлэкспедиция басқаларынан қол бұрғымаларын 
пайдалануымен ерекшеленеді. Доссор, Ескене, Қарашүнгіл аудандарын С.Никитин 
оң бағаланғандықтан, мұнай қоғамдарының қызығушылығы пайда болды [11]. 

Ембі ауданына барлау жұмыстарына өтініш 1892 жылы Соль-Илецк қала-
сындағы адвокат Лебедевпен бірлесе отырып жасалған болатын. Ол Мұнайлы, 
Қарашүнгіл аудандарында зерттеу жұмыстарын жүргізіп, жұмысшыларға казарма, 
тұрғын үйлер және қызмет бөлімдерін тұрғызды. Ю.Лебедев құны 15362 руб. 55 
коп. болған мүлігін Грум-Гржимайло, Леман және Деппельмейераға сатып кетеді. 
1894 жылы мамыр айында патшалық билік осы компанияға Ембі өңіріндегі барлық 
мұнай кен орындарының концессиясын береді[14]. Кейіннен Орал-Ембі және Батыс 
Қазақстанның басқа да аймақтарында көптеген мұнай іздеумен және барлаумен 
айналысатын фирмалар, бірлестіктер мен қоғамдар пайда бола бастайды. Оның 
қатарында: «Ембі-Каспий», Орал-Каспий мұнай қоғамы, «Ембі», «Орал мұнай», 
«Ағайынды Нобельдер серіктестігі», және тағы басқа. 1894 жылы Петербург қа-
ласының кәсіпкерлер тобы мұнай кен орындарын іздеуге және барлауға концессия 
алады. Сөйтіп олардың ең алғашқы барлау объектісі Қаратон, Қарашүнгіл және 
Ескене болады [14]. 

Капиталы 750 мың руб. болатын Ембі-Каспий серіктестігімен 1898 жылға дейін 
60 ұңғыма бұрғыланып, 800 мың рубль жұмсалған болатын. 1899 жылдан бастап, 
Ембі-Каспий серіктестігінің басқармасы Петербургтік кәсіпкер Леманға тиесілі 
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болады. 1899 жылдың қараша айында, № 7 ұңғымада 40 м тереңдікте гипстелген 
тау жыныстарынан тұратын карст қуысында жеңіл май фонтаны табылды [15]. 

1910 жылы негізгі капиталы 7 млн рубль болатын Орал-Каспий мұнай бірлестігі, 
1912 жылы Стахеев және Нобельдің қатысуымен «Ембі» Акционерлік қоғамы 6,6 
млн, рубль капиталмен құрылады (кесте 1). 

Кесте 1 – 20 ғасырдың басында Орал-Ембі ауданында жұмыс жасаған ірі мұнай 
өңдеу қоғамдары [16]

Қоғам атауы Құрылған жылы Негізгі капитал, млн рубль 
Орал-Каспий мұнай қоғамы 1910 7.0
Ембі-Каспий мұнай қоғамы 1912 14,0
«Ембі» қоғамы 1912 6,6
«Колхида» қоғамы 1910 3,0
Батыс-Орал мұнай қоғамы н/д 3,0
Орал-Ембі мұнай бірлестігі 1913 0,13 млн фунт стерлинг

Қазақстанның мұнайын игеру осылайша басталған болатын. Алайда Леманның 
тобы да тез әрі жеңіл табыс іздеп, барлау жұмыстарының нашар ұйымдастырылуы, 
бір жүйенің болмауы есебінен өзінің шығындарын ақтай алмады. Леман пессимистік 
оймен, «Қырғыздардың даласы 300 жылдан кейінде екінші Баку бола алмайды» 
деп жазған.

Леман и Ко компаниясы билік өкілдеріне компанияны шет елдік инвестор-
ларға сатып, аралас қоғам құруды ұсынады. 1907 жылдан бастап Леман шет елдік 
компаниялармен келіссөздер жүргізе бастайды, алдымен ағылшындармен, кейін 
неміс-шведтің синдикаттармен. 1909 жылы Леманның ұсынысын басқарушы ор-
гандар қабылдап, Леман өзінің құқықтарын толығымен немесе жекелей шет елдік 
фирмалар мен жеке тұлғаларға бере бастайды. Қаржы министрі С.Ю. Витте: «Ресей 
шет елдік инвестицияларға мұқтаж» деп түсіндірген [12]. 

Бұл ұсыныстар ағылшындарды қызықтырады. Сөйтіп, ағылшындар Орал-Ембі 
ауданына өздерінің геологтарын және инженерлерін жібере бастайды. Аймақтың 
сенімді болашағы бар екеніне көз жеткізген соң, Леманнан мұнай концессияларын 
сатып алады. 1910 жылы Орал-Ембі аймағында ағылышындардың инвестицияларын 
тарта отырып, Леман Доссорда терең бұрғыма жұмыстарын ұйымдастырады [13]. 
1911 жылы Доссорда № 3 ұңғымада орта юра шөгінділерінде 225–226 м тереңдік-
тен ірі мұнай бұрқағы табылған болатын. Бұл ұңғыма 30 сағат бойы бұрқырап, 
кем дегенде 16 700 пұт мұнай берді. Мұнайдың сапасы күтілгеннен жақсы болып, 
құрамында 70 пайыздан астам керосин болды [14].

Ембі мұнайы халықаралық қызығушылық туғызды, мұнай бағасы өсті, ел ара-
сында үлкен мұнай теңізі туралы, оның сапасының жоғарылығы және үзілмейтін 
бұрқақ жөнінде сөз тарады.

Лондондық биржада 5 млн фут стерлингке (шамамен 47 млн рубльден көп) осы 
аймақтағы мұнай кен орындарын дамытуға арналған жаңа акциялар шығаруға дай-
ындалды [17]. Аймақтағы мұнай кен орындарындағы ағылшын капиталының әсерін 
келесі мәліметтерден көруге болады: ресейлік компаниялардың жалпы капиталы 
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218,329 мың рубль болса, британдық капитал 168,625 мың рубль немесе жалпы 
акционерлік капиталдың 37% тиесілі болды. Ал Орал-Ембі ауданында британдық 
капиталдың үлесі шамамен жартысына тең болды (кесте 2).

Кесте 2 –Акционерлік капитал және ағылшын капиталының үлесі туралы жиынтық 
кесте (Орал-Ембі ауданы) [22]

Кәсіпорын Акционерлік капитал мың. 
рубль

Британдық капитал үлесі 
мың. рубль

Ембі-Каспий 14,000 4,000
Орал-Каспий мұнай қоғамы 7,000 7,000
Батыс-Орал мұнай қоғамы 4,750 1,000
Орал-Ембі мұнай бірлестігі 1,000 1,000
барлығы 26,750 13,000

1910–1913 жылдары Қазақстан аймағындағы мұнайды игеру мақсатында 
ағылшындардың қатысуымен үлкен акционерлік қоғамдар пайда болады. «Ембі» 
мұнай өнімдерін өңдеу және сатумен айналысатын акционерлік серіктестіктің не-
гізгі капиталы 6 млн рубль және оның ішінде 2,5 млн рубль немесе акциялардың 
42,5%-ы ағылшындарға тиесілі болса, қалған бөлігі немістер мен француздарға 
тиесілі болды [28].

«Ембі-Каспий» қоғамының 200000 акциясының 49760 – Петербург Халықа-
ралық Коммерциялық банкіне, 49695 – Орыс-Азиялық банкке тиесілі болды. 
Орал-Каспий мұнай қоғамы ағылшын-голландық трестінің құрамына кірді, себебі 
оның бақылаушы ұйымы «Орал-Каспий мұнай корпорациясының» акциясы Shell 
Transport and Trade қоғамының еншілесі «Asiatic Petroleum Company Ltd» компа-
ниясының портфелінде болды [19]. 

Ірі банктер мұнай өңдеу саласымен тығыз байланысты болды, ал олардың басқа-
рушы өкілдері мұнай өндіру фирмаларының басқарма құрамына кірген (кесте 3). 

Кесте 3 – 1917 жылғы деректер бойынша Қазақстан аумағындағы акционерлік 
кәсіпорындар және олардың коммерциялық банктермен байланысы [20]

Кәсіпорын Құрылған 
жылы

АҚ Басқармасының құрамына 
кірген банктер

БанктіңБасқар-
мамүшелерінің 

саны
«Колхида»қоғамы 1910 Волжск-Камсккоммерциялық банкі 2
Орал-Каспий мұнай 
қоғамы 1911 Сібір саудалық банк

Орыс-Азиаттықкоммерциялық банк
1
1

«Ембі» АҚ 1912 Волжск-Камсккоммерциялық банкі 1

«Ембі-Каспий» АҚ 1913
Халықарлақы Петербург банкі
Орыс-Азиаттық коммерциялық 
банк

1
2

«Ембіауданыныңқосалқ
ыкәсіпорындары»АҚ 1915 Волжск-Камсккоммерциялық банкі 1

1912 жылы Орыс-Азиат банкінің ұйымдастыруымен Лондонда «Ембі-Каспий» 
компаниясын қаржыландыруды жүзеге асырған капиталы 3210 мың фунт стерлинг 
болатын «Ембі-Каспиан Ойл компании» қоғамы құрылады. 
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1915 жылдың соңына қарай «Ембі-Каспий ойл компани» орыс қоғамына  
1,5 млн рубль ссуда берді. «Ембі-Каспий» Акционерлік қоғамының құрылуына 
Ресей банктері, Стахеев және ағылшындар қатысты [21].

Революцияға дейінгі кезеңде 
Орал-Ембі ауданында мұнайды 
өндірудің ең жоғары деңгейі 272,7 
мың теңгеге дейін жеткен болатын. 
Орал-Каспий мұнай қоғамы мұнай-
дың жалпы қорының 57,5%, «Ембі» 
– 39,4%, «Ембі-Каспий» – 3,1%  
(сурет 1) өндірді. Осы кезеңде өн-
діру көлемі бойынша Орал-Ембі 
ауданы Ресейде (Баку және Грозны-
йдан кейін) 3 орынға ие болды және 
Ресей империясында өндірілетін 
мұнайдың 30% берді. Азаматтық 
соғыс кезінде Орал-ембі мұнайлы ауданы ақ гвардияшылардың қарамағында болды. 
Осы кезең мұнайлы ауданның құлдырауына алып келеді. 1918 жылы мұнай өңдеу 
146,5 мың тоннаға (46,5%) төмендеп, 1919 жылы өндірілген мұнай көлемі 26,0 мың 
тонна, яғни 1914 жылмен салыстырғанда 10 есеге аз. 

1900–1917 жылдар аралығында зерттеу-барлау топтары Ембі ауданымен қатар, 
Орал-Есіл өзендерінің аралығы, Орал алды Ақтөбе (Жуса) және Каспийдің орта-
лық бөлігінқамтыды. Барлау жұмыстарына 20 құрылым мен аймақтар тартылған 
болатын. Қарашүңгілде 19 ұңғыма, солтүстік Ескенеде 7 ұңғыма бұрғыланған. 
Доссорда 32 барлау жұмыстары мен өтпелі қосындысы 30 мың п.м. болатын 100, 
Мақатта – 12 ұңғыма (5800 п.м) пайдалануға беріледі. 1915 жылы Мақатта тәжіри-
белік пайдалану жұмыстары басталды. Юралық шөгінділерден өнеркәсіптік мұнай 
алынды, ұңғымалардың бірінде мұнай атқылап, 250 т мұнай төгілді. Н. Леманның 
компаниясы Қаратонда 20 барлау ұңғымаларын бұрғылады. Олардың барлығынан, 
тәулігіне 8–160 тоннаға дейін мұнай табылған. 1912 жылы Новобогатинск кен ор-
нында барлау жұмыстары басталып, 23 ұңғыма бұрғыланған. 1913 жылы Білеулі, 
Жінгілді, Қара өзен, 1917 жылы Дөңгелексор, Иманқара, Жалтыр аймақтарын 
бұрғылау арқылы игере бастайды. Басында мұнай фонтандық тәсілмен өндірілді, 
содан кейін ұңғымалардың өздігінен төгілуі кезінде мұнай ұңғыманың сағасында 
салынған тереңдіктен, науамен тарту арқылы айдалды. Бұл әдіс Ембіде 20 жылға 
жуық істеп тұрды [24].

1912 жылы Қазақстан аймағында «Ембі» қоғамымен алғашқы мұнай құбыры 
салынған болатын. Диаметрі 6 дюйм және ұзындығы 65км (кесте 4). Мұнай құбыры 
арқылы Доссардан Ескене арқылы Ракуш ауылына жеткізіп, су аздығына байланысты 
жақын келе алмаған теңіз кемелеріне құбыр арқылы жеткізіп отырған. Орал-Каспий 
және «Ембі» қоғамдарымен Доссордан Ракушке дейін мұнайды қайта айдау мақса-
тында екі сорғы станциялары салынған. 1912 жылдың соңына қарай 820 тоннадан 
астам мұнай Доссорлық мұнай баржаларда Баку мен Астраханьға алып кетті. Бұл 
мұнай құбырының құрылысы Орал-Ембі ауданының елдің басқа аудандарымен 
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байланысын ғана емес, сонымен қатар, салынған екі мұнай айдайтын зауыттарды 
Ракушида іске қосуды қамтамасыз етті.

Кесте 4 – Қазақстан аумағындағы мұнай құбырлары [26]

Жыл Мұнай құбыры Ұзындығы 
(км)

Диаметр 
(мм)

Өткізу қабілеті, 
млн т/г

1912 Доссор-Ескене-Ракуши 65,0 150 0,4
1935 Гурьев-Орск 709,0 300 6,5
1935 Қосшағыл НПС № 3 – Гурьев-Орск 120 250–300 –

1936
Күлсары-Қосшағыл
Ескене Байшұнас
Ескене – Эстакада

Кәсіпшіліка-
ралық мұнай 

құбыры

Орал-Каспий Мұнай Қоғамы және «Ембі» мұнай қоғамдары бірлесе отырып, 
Ембі мұнайын қайта өңдеу үшін екі мұнай өңдеу зауыттарын салады. Бұл зауыт 
1913 жылы салынып бітіп, сол жылы пайдалануға беріледі. Орал-Каспий Мұнай 
қоғамының керосин зауыты, Доссор мұнайымен жұмыс жасайтын болған. Дос-
сор-Ракуши мұнай құбырының салынуына 540 мың рубль жұмсалған. Зауыттың 
жанында салынған қуаты 22 т / сағ насос станциясы теңіз түбіне салынған і = 
12,8 км 6 дюймдік мұнай құбыры бойынша теңіз кемелеріне мұнай өнімдерін 
беруді қамтамасыз етті. «Ембі» қоғамының мұнай айдау зауыты Орал-Каспий 
мұнай қоғамы фирмасының зауытынан бензин өндіру бөлімшесі бар болуымен 
ерекшеленді. Өткізу қабілеті 1085 т/тәу мұнай құбырының көмегімен мұнайды 
Доссордан жеткізіп отырды. «Ембі» қоғамына мұнай құбырының құрылысы 571 
мың руб.-ға шықты. Бұл қоғам теңіз түбіндегі 6 дюймдік мұнай құбыры және 4 
дюймдік керосин құбыры, теңіз кемелеріне мұнай мен мұнай өнімдерін беру үшін 
ұзындығы 14 және 16 км және өнімділігі 160–195 т/тәул. болатын құрылғылар 
салды. Құбыржол құрылысы тәжірбесінде алғаш рет ұзындығы 16 км болатын 
құбыр Каспий теңізінің түбіне салынды.

Көлік мәселесін шешу үшін мұнай өнеркәсібі алдымен Орал өзеніндегі кеме 
қатынасына және Гурьев қаласындағы кемежай құрылысына тыйым салуды алып 
тастауға қол жеткізді. Бұл туралы 1915 жылғы 26 қаңтардағы «Колхид» қоғамынан 
Сенім Білдірілген Адамның баяндауында былай деп айтылған: – «Мұнай өнер-
кәсібінің басты жетіспеушілігі -жүк тиеу пункті ретінде айлақтың болмауы» [27].

Айта кету керек, Революцияға дейінгі кезең Батыс Қазақстанның мұнай бай-
лықтарын игерудің негізгі бөгеті соңғы өнімнің бағасында көрініс тапқан, күрделі 
логистика болды. Ресейдің еуропалық бөлігінде орналасқан мұнай өңдеу зауыт-
тарымен бәсекелестік, Қазақстан аймағындағы кәсіпорындарды дамытуға кедергі 
болды. 1914 жылға қарай мұнай мен мұнай өнімдерін тасымалдау үшін құбыр 
жүйесін және теңіз инфрақұрылымын құруға елеулі инвестициялар ғана, мұнай 
өндіру көлемін айтарлықтай арттыруға және мұнай саласын дамытудың өңірлік 
орталығына айналуға мүмкіндік берді. Бұл аймаққа Ресейдің жаңа шаруашылық 
саласын дамытуға қаржы салған алғашқы кәсіпкерлері ұмтылды. Орал-Ембі ауданы 
тез қарқынды дамыды. Қазақстан аумағында ірі ресейлік банктердің Акционерлік 
қоғамдар мен бөлімшелері құрыла бастады, олардың арасында айқын фавориттер 
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«Ембі», «Ембі-Каспий», «Орал-Каспий мұнай қоғамы», «Бр. Нобель» серіктестіг 
болды. Басты үлесті ағылшын капиталы құрады. Шетелдік фирмалар мұнай нарығын 
игере бастады, олар құбырлар, зауыттар, шеберханалар салды. Табиғи байлықтарды 
игеру арқылы өнеркәсіптік революция Қазақстанның шексіз даласына еніп, Ресей 
империясын құруға дейін әлеуметтік таңқалдыруларға жол ашты. 
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