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Мақалада Қазақстан Республикасының территориясындағы революцияға дейінгі
кезеңдегі мұнай өндіру саласының эволюциясы көрсетілген. Ең алғашқы барлау жұмыстары, 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 тарихы жөнінде айтылған.
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В статье отражена эволюция нефтедобычи на нынешней территории Республики Казахстан в дореволюционный период. Рассмотрены первые разведочные работы,
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данные о первых регионах добычи нефти. Кроме того, были озвучены первые иностранные инвесторы, банковские соглашения, первые построенные нефтепроводы
и история развития нефтеперерабатывающей отрасли.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтепродукты, месторождения, нефтепроводы, геология, экономика.

HISTORY OF DEVELOPMENT OF OIL PRODUCTION
IN KAZAKHSTAN (PRE-REVOLUTIONARY PERIOD)
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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.
KEY WORDS: oil products, deposits, oil pipelines, geology, economy.
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