
                   
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ   
 15 марта  2011 года  г. Атырау

 
В Атырау состоялся «круглый стол» на тему «Обеспечение экологической 

безопасности на Каспии» 
 

  14 марта 2011 года в г. Атырау по инициативе АО НК «КазМунайГаз» 
состоялся «круглый стол» на тему «Обеспечение экологической безопасности на 
Каспии», на котором были обсуждены меры по обеспечению экологической 
безопасности на Каспии при проведении нефтегазовых операций, в том числе 
реализация проекта строительства Северо-Каспийской экологической базы 
реагирования на разливы нефти (СКЭБР).  
 В работе «круглого стола» приняли участие представители акиматов          
г. Атырау и Атырауской области, департамента по ЧС Атырауской области, 
природоохранной прокуратуры Атырауской области, нефтегазовых компаний, 
неправительственных организаций, научных институтов и других 
заинтересованных организаций.   

Открывая заседание «круглого стола» Алексей Сафонов, заместитель 
генерального директора ТОО «ТенизСервис» (дочерняя организация НК КМГ) 
отметил, что в настоящее время особую актуальность приобретают вопросы по 
предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них, однако в 
настоящее время на Каспийском море отсутствует база реагирования на 
разливы нефти 2 и 3 уровней.   

Учитывая это, в соответствии с Программой по развитию нефтегазового 
сектора в Республике Казахстан на 2010–2014 годы, НК КМГ начал реализацию 
проекта строительства Северо-Каспийской экологической базы реагирования на 
разливы нефти.  

Целью СКЭБР является экстренное реагирование на разливы нефти при 
промышленной разработке и  эксплуатации месторождения Кашаган и иных 
нефтегазовых месторождений в северной части казахстанского сектора 
Каспийского моря, осуществление экологического и метеорологического 
мониторинга, реабилитация животного мира, а также защита особо 
чувствительной тростниковой зоны северного Каспия, дельты р. Урал и 
обеспечение экологической безопасности Каспийского моря и окружающей 
среды в целом.  

 В ходе проведенных исследований и согласований с уполномоченными 
государственными органами Атырауской области, место размещения СКБЭР 
определено на протоке на левом берегу р. Урал в 3,6 км. южнее п. Дамба 
Атырауской области. Необходимо отметить, что выбранный участок размещения 
СКЭБР находится за пределами водоохраной зоны р. Урал (на расстоянии более 
1000 м.) и за пределами природного резервата Акжайык.  

Также на заседании выступили представители ТОО «КазНИГРИ», АО 
НИПИ «Каспиймунайгаз», РГП «Информационно-аналитический центр охраны 
окружающей среды» МООС РК, которые ответили на вопросы представителей 
неправительственных организаций об экологических рисках.  В частности, было 
отмечено, что проект СКЭБР не предусматривает постоянное судоходство по 
каналу Приморский и р. Урал, хранение химических веществ, очистку корпусов 
судов, участвовавших в утилизации и прием замазученной воды, поэтому 
реализация проекта не может представлять угрозу для р. Урал, и в целом для 
рыб и птиц.  



 В заключение участники «круглого стола» отметили важность 
своевременного строительства СКЭБР, обеспечивающей защиту экосистемы 
северного Каспия при разработке морских месторождений.      
 

 
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» - казахстанский национальный оператор 

по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий 
интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100 процентов акций АО НК 
«КазМунайГаз» принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». 
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БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ   
 15 наурыз  2011 жыл   Атырау қаласы

 
Атырауда «Каспийде  экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» деген 

тақырыпта «дөңгелек стол» болып өтті 
 

   2011 жылы 14 наурызда Атырау қаласында «ҚазМұнайГаз» АҚ ҰК 
бастамасымен «Каспииде  экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» деген 
тақырыпта «дөңгелек стол» болып өтті. Онда мұнай-газ операцияларын жүргізу 
кезінде Каспийде  экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары, сонымен 
бірге Солтүстік Каспий мұнайдың төгілуіне ден қою экологиялық базасының 
құрылысы жобасын іске асыру (СКДЭБ) шаралары талқыланды. 
 «Дөңгелек стол» жұмысына Атырау қаласы мен Атырау облысы 
əкімдіктерінің өкілдері, Атырау облысының Төтенше жағдай бойынша 
департаменттерінің, Атырау облысы табиғатты қорғау прокуратурасының, мұнай-
газ компанияларының, үкіметтік емес ұйымдардың, ғылыми институттар жəне 
басқа да қызығушылық танытқан ұйымдардың өкілдері қатысты.  
 «ТеңізСервис» ЖШС (ҚМГ ҰК еншілес кəсіпорны) бас директорының 
орынбасары Алексей Сафонов «дөңгелек стол» мəжілісін аша отырып, мұнай 
төгілуінің алдын алу жəне мұнайдың төгілуіне ден қою мəселелерінің өзектілігін 
айта келе,  қазіргі кезде Каспий теңізінде мұнайдың төгілуіне 2-ші жəне 3-ші 
дəрежелі ден қою базасының жоқ екендігін  атап көрсетті. 

Осыны ескере келе,  2010–2014 жылдарда Қазақстан Республикасы мұнай-
газ секторын дамыту жөніндегі Бағдарламаны жүзеге асыруға сəйкес, ҚМГ ҰК  
«Солтүстік Каспий мұнайдың төгілуіне ден қою экологиялық базасының 
құрылысы» жобасын іске асыруды бастады. 

СКДЭБ-ның мақсаты өнеркəсіптік игеру жəне Қашаған кен орнын, Каспий 
теңізі Қазақстан секторының солтүстік бөлігіндегі басқа да мұнай газ кен 
орындарын игеру кезінде  мұнайдың төгілуіне шұғыл ден қою, экологиялық жəне 
метеорологиялық мониторингті қамтамасыз ету, жануарлар əлемін оңалту, 
сонымен қатар Каспийдің солтүстігіндегі, Орал өзенінің  ерекше сезімтал 
сағасындағы  қамысты аймақты қорғау жəне Каспий теңізінің экологиялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жалпы қоршаған ортаны қорғау болып табылады.  

Жүргізілген зерттеулер барысында, сонымен қатар Атырау облысының 
өкілетті мемлекеттік органдарымен келісе отырып, СКДЭБ-ны орналастыру үшін 
Атырау облысы Дамба поселкесінің оңтүстігіне қарай 3,6 шақырым жерде Орал 
өзенінің солтүстік  жағалауындағы ағысы таңдап алынды. СКДЭБ-ны 
орналастыру үшін таңдалып алынған жер Орал өзенінің суды қорғау аймағынан 
(1000 метрден астам қашықтықта) жəне Ақжайық табиғи резерватынан тыс жерде 
орналасқан. 

Сонымен қатар мəжілісте «Қазақ ғылыми-зерттеу геологиялық барлау 
мұнай-газ институты» ЖШС, «Каспиймұнайгаз» ҒЗЖИ АҚ, «Ақпараттық-
сараптамалық қоршаған ортаны қорғау орталығы» РМК, Қазақстан республикасы 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің өкілдері сөз сөйлеп, үкіметтік емес 
ұйымдардың экологиялық тəуекелдікке байланысты сұрақтарына жауап 
қайтарды. Атап айтқанда, СКДЭБ жобасы Примор каналы мен Орал өзені 
бойында үнемі кеме жүзуін, химиялық заттарды сақтау, қабылданған кемелердің 
корпустарын мазутталған судан тазалауды  қарастырмайды, сол себепті жобаны 
іске асыру  Орал өзеніне, жалпы алғанда балықтар пен құстарға  зиянын 
тигізбейді. 



 Қорыта айтқанда, «дөңгелек столға» қатысушылар теңіз кен орындарын 
игеру кезінде Солтүстік Каспийдің экологиялық жүйесін қорғауды қамтамасыз 
ететін  СКДЭБ құрылысын дер кезінде жүзеге асырудың маңыздылығын атап өтті.  
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