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Рассмотрены условия образования пород на основе палеогеографических об-
становок в истории геологического развития Илийской впадины с целью оценки 
перспектив ее нефтегазоносности.
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МҰНАЙГАЗДЫЛЫҚТЫҢ МҮМКІНШІЛІКТЕРІМЕН 
БАЙЛАНЫСТЫ ІЛЕ ШҰҢҒЫМАСЫНЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ 
ТАРИХЫНДАҒЫ ЖЫНЫСТАРДЫҢ ПАЙДА БОЛУ ШАРТТАРЫ 
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Мақалада Іле ойпатының мұнай-газды перспективтілігін бағалау мақсатында, оның 
геологиялық даму тарихындағы палеогеографиялық жағдай негізіндегі таужыныстардың 
жаралу жағдайы қарастырылған. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: Іле ойпаты, палеогеографиялық жағдай, көлді-аллювиалді жағдай, 
таужыныстардың литологиясы, мұнай-газды перспективтілік.

CONDITIONS OF FORMATION OF ROCKS IN THE HISTORY 
OF GEOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE ILI HOLLOW IN 
CONNECTION WITH THE PROSPECTS OF OIL AND GAS
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The article discusses the conditions for the formation of rocks on the basis of paleogeographic 
settings in the history of the geological development of the Ili basin, in order to assess the prospects 
for its oil and gas potential.

KEY WORDS: Iliysky depression, paleogeographic situation, lake-alluvial conditions, rock 
lithology, oil and gas potential.
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