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РЕСЕЙДІҢ КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ЖАҒАЛАУЫНАН ТЫСҚАРЫ МҰНАЙ ӨНДІРІСІ: 
ФИЛАНОВСКИЙ ЖƏНЕ КОРЧАГИН АТЫНДАҒЫ КЕН ОРЫНДАРЫ 
Қазіргі уақытта Ресей елдің мұнай-газ əлеуетін 
арттыру үшін құрлықтық қайраңдарын игеру мə-
селесіне мүдделілік танытып отыр. Əлемдегі ең 
ірі көмірсутек экспорттаушы елдердің бірі ретін-
де Ресей өндірісі біртіндеп төмендеп жатқан Ба-
тыс Сібір кен орындарының орнына сəйкес ба-
лама іздестіру үстінде. Сондықтан, Ресей үкіметі 
мұнай-газ өндірісін одан əрі кеңейту үшін Кас-
пий қайраңын қоса алғанда елдің басқа да аймақ-
тарында қосымша геологиялық барлау жүргізу 
үшін кең ауқымды бағдарламаларды бастады. 
Əзірбайжан, Қазақстан жəне Түрікменстанға қа-
рағанда Ресейдің Каспий теңізінде мұнай-газ кен 
орындарын игеру жұмыстарына кеш келгенін 
атап өткен жөн. Шын мəнінде Кеңес Одағы ке-
зінде Ресей көмiрсутектердi барлауда егемен құ-
қықтар мен айрықша юрисдикцияға ие болған 
Каспий бассейнінің солтүстік жəне орталық бөлі-
гінен көп үміт күтілмеген еді. Сондықтан, 1995 
жылы тəуекелге барып, Солтүстік жəне Орталық 
Каспий теңізінде үкіметтік бағдарлама бойынша 
геологиялық зерттеулер бастаған жалғыз ресей-
лік энергетикалық компания «Лукойл» болды. 
Компанияның «Астра» атты өздігінен көтерілетін 
жүзбелі бұрғылау қондырғысын пайдаланып, 
барлау бұрғылау жұмыстарын бастауына төрт 
жыл кетті. Каспий теңізінің ресейлік секторында 
жүргізілген мұнай барлау жұмыстарындағы ал-
ғашқы жетістік 2000 жылы «Лукойл» компания-
сының Юрий Корчагин атындағы кен орнын 
ашуымен нəтижеленді. Бұл жетістік сегіз жыл 
ішінде ашылған басқа жеті кен орнына ұласты: 
2001 жылы Ракушечное жəне 170-ші шақырым, 
2002 жылы Хвалынское жəне Сарматское (2012 
жылы Кувыкин болып өзгертілді), 2005 жылы 
Владимир Филановский, 2008 жылы Морское 
жəне Центральное. Аталған 8 кен орны мен тағы 
16 перспективалы құрылымдағы ресурстардың 
жиынтығы 4,7 млрд. баррель мұнай баламасынан 
асады деп күтілуде. 
Энергетикалық компанияларды аймақтағы кең 
ауқымды геологиялық барлаумен айналысуға ба-
ғыттау мақсатында Ресей органдары ынталанды-
рушы қаржылық режимді қамтамасыз етті. Мы-
салы, Каспий жобалары үшін салық жеңілдіктері 
саясаты экспорттық баждардың нөлге теңестірі-
луі мен мұнай өндірісінің алғашқы жеті жылы 
үшін пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын 
салықтың төмендетілуін қамтиды. Нəтижесінде 
ресейлік жетекші мұнай-газ компаниялары Кас-
пий теңізінің ресурстары үшін жалғасып жатқан 
жарысқа қосылды. Мысалы, Ресейдің мемлекет-
тік газ таратушы корпорациясы «Газпром» «Лу-
койл» компаниясымен бірге Центральное кен ор-
нын игерсе, ресейлік мұнай өндіруші компания 
«Роснефть» 2013 жылы Лаганский бұрғылау бло-
гын сатып алғаннан бір жылдан кейін «Лукойл» 
компаниясымен бірге Рыбачья құрылымында 
бірлескен бұрғылау операцияларын бастады. 
Алайда, ауыр климаттық ауытқулар (Солтүстік 
Каспий қыс мезгілінде қатады, ал жаз мезгілінде 
шөл тəрізденеді) жəне теңіз жағалауынан тысқа-
ры қондырғыларды салу жəне жұмыс істету үшін 
аймақта білікті мамандар мен арнайы жабдық-
тардың тапшылығы тəрізді бірқатар мəселелер 
жаңа компаниялардың Каспий теңізінің жаға-
лауынан тысқары кен орындарын игеруіне кедер-
гі келтіруде.  Сондықтан, «Лукойл» компаниясы 
Каспий қайраңында көмірсутектерді игеру жоба-
ларын жүзеге асыруда көшбасшылығын бүгінгі 
күнге дейін сақтап қалуда. 
Ресейлік үкіметтің 2012 жылы Каспий газ жоба-
сы құнының одан əрі көтерілуіне əкеп соққан та-
биғи газдың тұтануының алдын алатын қатаң 

ережелерді енгізу шешімінен кейін «Лукойл» 
компаниясы мұнай өндірісін кеңейту пайдасына 
ірі газ кен орындарын игеруді тоқтата тұру тура-
лы шешім қабылдады. Нəтижесінде Сармат-
ское/Кувыкин кен орнының игерілуімен қатар 
бастапқыда 2016 жылы басталуы жоспарланған 
Хвалынское кен орнындағы өндіріс те кейінге 
шегерілді. Мұнай өндірісіне бағдарланған стра-
тегияны таңдаудың екінші себебі Ресейдің Кас-
пий мұнайының Қазақстан тарапынан өндірілетін 
Каспий мұнайымен салыстырғанда құрамында 
күкірттің аз болуы жəне аса жеңіл ретінде жікте-
луі. Бұл жағдай өндірілген мұнайды Каспий құ-
быр консорциумы (КҚК) арқылы Новороссийскі-
ге жəне əрі қарай Еуропа нарықтарына Қазақ-
станның «Tengiz Light» мұнай маркасымен бірге 
«CPC Blend» ретінде жөнелтілуіне мүмкіндік бе-
реді. 
«Лукойл» компаниясы бұрғылау жəне мұнай өн-
дірісі үшін LSP-1 мұзға төзімді стационарлық 
платформа, LSP-2 тұрғын үй платформасы жəне 
мұнай өндірудің, сақтау мен түсірудің жүзбелі 
жүйесі мен танкерлерді арқандаудың мұнара 
жүйесінен тұратын теңіз-көлік кешеніне мұнай 
жөнелту үшін 58 шақырымдық су асты құбырын 
жасап, 2009 жылы 1,4 млрд. долларлық Юрий 
Корчагин атындағы кен орнын аяқтады. Юрий 
Корчагин атындағы кен орнында барлау жұмыс-
тарының бірінші кезеңінде 6-12 мың тонналық 
танкерлерді пайдаланып, мұнайды Махачкала 
портының құрлықтағы нысандарына жөнелту 
жəне «Транснефть» құбыр жүйесі арқылы айдау 
шешімі қабылданды. Астраханға 180 шақырым 
қашықтықта жəне 11-13 метр тереңдікте орна-
ласқан Юрий Корчагин атындағы мұнай кен ор-
ны қоры 120 млн. баррель мұнай баламасына ба-
ғаланады. 2016 жылдың желтоқсанындағы жағ-
дай бойынша, кен орнында 26 мұнай өндіру ұң-
ғымаларының 23-і пайдалануға берілді. 
Кен орынның алғашқы өнеркəсіптік мұнайы 2010 
жылдың сəуір айында өндірілді жəне кен орын 
мұнайы тиелген бірінші танкер 2016 жылдың қа-
зан айында Махачкала портына жетті. Ұзындығы 
5 шақырымнан асатын көлденең ұңғымаларды 
бұрғылау үшін бірегей (Ресей үшін) инженерлік 
жəне технологиялық шешім іске асырылғаннан 
кейін кен орнындағы мұнай өндірісі 2012 жылғы 
0,793 млн. тоннадан 2013 жылы 1,372 млн. тон-
наға дейін, ал 2014 жəне 2015 жылдары сəйке-
сінше 1,460 млн. тонна жəне 1,662 млн. тоннаға 
дейін арттырылды. 2016 жылдың желтоқсан ай-
ының соңында «Лукойл» 2010 жылы Юрий Кор-
чагин атындағы кен орны пайдалануға берілген-
нен бері кен орнында өндірілген мұнайдың көле-
мі 7 млн. тоннаға жетті деп хабарлады. Юрий 
Корчагиндегі мұнай жəне газ конденсат өндірісі 
жылына 2,5 млн. тонна мұнай жəне 1,2 млрд. 
текше метр газға жетеді деп күтілуде. 
Қазіргі уақытта компания кен орнын игерудің 2-
ші кезеңін бастау жұмыстарымен айналысуда. 
Бұл кезең өндірілген мұнайды жаңа платформа-
дан LSP-1-ге жөнелту, ал өндірілген газды LSP-
1-ден жаңа платформаға тасымалдау үшін жеті 
өндіру ұңғымасы мен 9 шақырымдық екі құбыр-
дан тұратын өткізгіш платформаның құрылысын 
қамтиды. 2-ші кезеңнің жалпы құны 118 млн. 
долларды құрап, өткізгіш платформа 2018 жылы 
пайдалануға беріледі деп күтілуде. 
2016 жылы қазанда Владимир Филановский 
атындағы мұнай кен орнында коммерциялық мұ-
най өндірісінің іске қосылуы «Лукойлдың» Кас-
пий мұнайының КҚК арқылы жөнелтілуіне жол 
ашты. Шын мəнінде «Лукойл» Владимир Фила-
новский жəне Юрий Корчагин атындағы кен 

орындарын байланыстыратын 40 шақырымдық 
су асты мұнай жəне газ құбырлармен қатар Вла-
димир Филановский атындағы кен орыннан Қал-
мақияда орналасқан құрлықтағы сақтау термина-
лына байланыстыратын 330 шақырымдық суасты 
құбырлар мен 350 шақырымдық құрлықтағы құ-
бырлар желісін қалыптастырды. Сондықтан, 
суасты құбыры арқылы құрлықтағы сақтау объ-
ектілеріне тасымалданатын Каспий жеңіл мұ-
найының экспорт үшін КҚК жүйесіне кіруі мүм-
кін болды. Мысалы, Филановский жəне Корча-
гин теңіз кен орындарынан КҚК-ға мұнай жеткі-
зілімі 2016 жылы 1 қазанда басталды. 2017 жылы 
ақпандағы жағдай бойынша, КҚК Солтүстік Кас-
пийде өндірілген 1 млн. тонна мұнайды Қалма-
қиядағы Комсомольск сорғы станциясында қа-
былдады. 2017 жылы осы кен орындарынан мұ-
най жеткізілімінің жалпы көлемі 5,5 млн. тоннаға 
дейін ұлғаяды деп жоспарланып отыр. 
Түптеп келгенде 2,37 млрд. долларлық Владимир 
Филановский мұнай кен орны соңғы 20-25 жылда 
Ресейде табылған мұнай қорлары жөнінен ең ірі 
мұнай кен орны болып табылады. Астраханьнан 
220 шақырым қашықтықта жəне 7-11 метр те-
реңдікте орналасқан Владимир Филановский 
атындағы кен орны қорлары 290 млн. баррель 
мұнай баламасына бағаланады. Кен орнын иге-
рудің бірінші сатысында «Лукойл» ISP-1 мұзға 
төзімді стационарлық платформаны, LQP-1 тұр-
ғын үй алаңын, орталық өңдеу платформасын 
(CTP) жəне көтеруші блокты салды. Кен орнын 
игерудің екінші кезеңінде ISP-2 жəне LQP-2 са-
лынады деп жоспарлануда. 2017 жылы наурыз 
айында «Лукойл» Владимир Филановский кен 
орнында төртінші ұңғыманы бұрғылауды аяқта-
ды. Қазіргі таңда кен орнындағы жалпы мұнай 
өндірісі тəулігіне шамамен 9,000 тоннаны құрай-
ды. 2017 жылғы қаңтардағы жағдай бойынша 
Владимир Филановский атындағы кен орнында 
алғашқы 1 млн. тонна мұнай өндірілді. 2017 жы-
лы «Лукойл» 4,4 млн. тонна мұнай шығарады, ал 
2019 жылға қарай жылына 6 млн. тонна мұнай 
көлеміне жетеді деп күтілуде. 
Ресейдің Солтүстік Каспий теңізінің жағалауы-
нан тысқары кен орындарын игеруде алға басып 
жатқанын анық көруге болады. Сонымен қатар, 
2015 жылы «Лукойл» 2016-2018 жылдарға арнал-
ған Солтүстік Каспий кен орындары үшін интег-
рацияланған кен орны инфрақұрылымын дамыту 
жоспарын бекітті. Бұл жоспарға сəйкес, қосымша 
25 платформа, 1,000 шақырымдық суасты құ-
бырлар желісі жəне 550 шақырымнан асатын 
құрлықтағы құбырлар желісін салу жоспарланып 
отыр. Осы орайда жасалған инвестициялардың 
жалпы көлемі 5,5 млрд. доллардан асатын бола-
ды. Сонымен қатар, компания 2022 жəне 2026 
жылдары Каспий теңізінде тағы екі мұнай жəне 
газ кен орнының, атап айтқанда, Ракушечное жə-
не Сарматское/Кувыкин кен орындарының пай-
далануға берілетінін жариялады. Компанияның 
Солтүстік Каспий суларына арналған ұзақ мер-
зімді бағдарламасы аймақта көмірсутек өндірісі 
деңгейін жылына 20 млн. тоннаға дейін арттыру-
ды көздеуде. 
Сондай-ақ, Ресейдің Каспий қайраңы толық бар-
ланбады деген қорытынды жасауға болады. Ре-
сей секторында айтарлықтай мұнай-газ қорының 
табылуы болашақтың ісі. Мысалға айтар болсақ, 
Юрий Корчагин атындағы кен орны айналасы-
ның өзінде 1,9 млрд. баррель мұнайдың бар 
екендігі болжануда. Осыған орай, болашақта Ре-
сейдің Солтүстік Каспийдегі мұнай-газ өндірісін 
елеулі дəрежеде арттыруы мүмкін деп күтілуде. 



 

 

x Түркия Премьер-Министрінің орынбасары 
Нуман Куртулмуш Нидерландтың кейбір 
қалаларында өткен саяси митингілерде сөз 
сөйлеуге ниет білдірген түрік министрле-
ріне салынған тыйымға жауап ретінде Ан-
караның Нидерландпен жоғары деңгейдегі 
дипломатиялық қатынастарын тоқтата тұр-
ғанын жариялады. Нидерланд Үкіметі Түр-
кия Республикасы Сыртқы істер министрі 
Мевлют Чавушоглуға Роттердамға ұшып 
келуге тыйым салып, кейінірек Түркия 
Республикасы Отбасы жəне əлеуметтік 
саясат министрі Фатма Бетүл Саян Каяға 
Роттердамдағы түрік консулдығына кіруге 
рұқсат бермеді. 

x Парижге ресми сапары барысында Əзір-
байжан Президенті Ильхам Əлиев жəне 
Франция президенті Франсуа Олланд ауыл 
шаруашылығы, инфрақұрылым, ғарыш 
өнеркəсібі жəне туризм салаларына назар 
аудара отырып, екі ел арасындағы эконо-
микалық қарым-қатынастарды нығайту 
перспективаларын талқылады. Кездесу нə-
тижесінде тараптар жаңартылатын энергия 
көздері, экология жəне көлік салаларында-
ғы ынтымақтастық туралы өзара түсіністік 
меморандумын қоса алғанда бес бөлек құ-
жатқа қол қойды.   

x Дохаға ресми сапары барысында Түркі-
менстан Президенті Гурбангулы Бердімұ-
хамедов жəне Катар əмірі шейх Тамим бен 
Хамад Əл-Тани сауда-экономикалық ын-
тымақтастықты дамыту жəне өзара сауда 
айналымын əртараптандыру перспектива-
ларын талқылады. Келіссөздер нəтижесін-
де энергетикалық ынтымақтастықты да-
мыту жəне стандарттау, метеорология, 
сертификаттау жəне аккредиттеу салала-
рында ынтымақтастық бойынша өзара тү-
сіністік туралы меморандумдар үкіметара-
лық деңгейде қабылданды. 

x 5-ші Жаһандық Баку форумы отырыста-
рында Əзірбайжан Республикасының Пре-
зиденті Ильхам Əлиев жəне Грузия Прези-
денті Георгий Маргвелашвили екі ел ара-
сындағы екіжақты ынтымақтастықты əсі-
ресе халықаралық энергетика жəне инфра-
құрылымдық жобаларда тереңдету мүм-
кіндіктерін талқылады. 

x Қазақстан Парламенті Ембі полигонының 
Ресей тарапынан Қазақстанға қайтарылуы 
туралы хаттаманы ратификациялайтын заң 
қабылдады. Хаттамаға сəйкес, Ембі поли-
гонын қайтару жəне қабылдау үдерісі та-
раптардың өкілетті өкілдерінен тұратын 
Бірлескен комиссия арқылы жүзеге асы-
рылатын болады. Қайтарылған жерлер 
ауыл шаруашылығымен айналысатын кə-
сіпкерлер жəне пайдалы қазбаларды бар-
лайтын жəне өндіретін компаниялардың 
мүдделері үшін пайдаланылатын болады 
деп жоспарланып отыр.  

x Минскіге екі күндік ресми сапары бары-
сында Қазақстан Республикасы Парламен-
ті Мəжілісінің Төрағасы Нұрлан Нығмату-
лин Беларусь Премьер-Министрі Андрей 
Кобяков, Өкілдер палатасының Төрағасы 
Владимир Андрейченко жəне Кеңес Төра-
ғасы Михаил Мясниковичпен кездесті. 

Кездесулер барысында тараптар кең ауқ-
ымды мəселелерді, соның ішінде парлам-
ентаралық ынтымақтастық, сауда-эконо-
микалық өзара əрекеттестік жəне заңнама-
лық базаны жетілдіру мəселелерін талқы-
лады. 

x Ресей Оңтүстік əскери аймағы Краснодар, 
Ставрополь, Астрахань жəне Волгоград 
облыстарында, Карачаево-Черкессия мен 
Адыгеяда орналастырылған əскери бөлім-
шелерге жəне Армения мен Абхазиядағы 
Ресей əскери базаларына жоспардан тыс 
өткізілген əскери оқу-жаттығуларға 6000-
нан астам əскердің қатысқанын хабарлады. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x «Бритиш Петролеум» басқаратын Шах Де-
низ консорциумы Шах-Дениз 2-ші кезең 
платформаларының екінші негізі Гейдар 
Əлиев атындағы Баку терең судағы негіз-
дер зауытында пайдалануға берілгеннен 
кейін Каспий теңізінің Əзірбайжанға тие-
сілі бөлігіне əкетілгенін жариялады. Негіз-
дің тасымалдау, іске қосу, орналастыру, 
қада орнату жəне аяқтау жұмыстары ша-
мамен 75 күн алады деп күтілуде.  

x Ресейдің «Росатом» мемлекеттік меншік-
тегі атом компаниясының айтуынша, Ир-
андағы «Бушер-2» АЭС мекенінде құры-
лыс-монтаж жұмыстары басталды. «Бу-
шер-2» жобасын іске асыруға 10 жыл кете-
тіні атап өтілді. 

x Əзірбайжан мемлекеттік мұнай компания-
сы «SOCAR» Түркияда негізделген «Pa-
lmali Shipping» компаниясынан жеті тан-
кер сатып алу туралы жұмыстардың аяқ-
талғанын мəлімдеді. Бұл танкерлер компа-
ния флотының Жерорта жəне Каспий те-
ңіздеріндегі тасымалдау қуатын кеңейтеді. 
Мəміле компанияға əрқайсысы 140,000 
тонна болатын екі Suezmax класты танкер 
жəне əрқайсысы 80,000 мың тонна бола-
тын бес Aframax класты танкер қамтама-
сыз етеді.  

x Қазақстанның Локомотив құрастыру зауы-
ты тепловоздардың кезекті партиясы Əзір-
байжанға жеткізілді деп хабарлады. Қазіргі 
уақытта Əзірбайжан темір жолдарында 
Қазақстанда өндірілген 10 локомотив жұ-
мыс істейді. Қазақстан тарапынан өндіріл-
ген тепловоздар Қырғызстан, Тəжікстан, 
Украина жəне Түркіменстан темір жолда-
рында табысты жұмыс істеуде. Əзірбай-
жан Темір Жолдары жəне Қазақ локомо-
тив құрастыру зауыты 2015 жылдың тамыз 
айында локомотивтерді Əзірбайжанға 
жеткізу туралы келісімге қол қойды. 

x Украина Президенті Петр Порошенко Ук-
раинаның қаржы секторында Ресей мем-
лекеттік капиталымен жұмыс істейтін бес 
банкке қарсы санкциялар енгізді. Сбер-
банк, ВіЕс Банк, Проминвестбанк, ВТБ 
Банк жəне БМ Банкке қарсы бір жылға 
шектеулер енгізілді. 

x Ресей Сыртқы істер министрі Сергей Лав-
ров елдің соңғы он жылда Орталық Азия 
елдеріне қаржылай көмек ретінде 6,7 млрд. 
доллар жұмсағанын мəлімдеді. БҰҰ арқы-
лы көрсетілген қаржылық көмек көлемі 
570 млн. доллардан асса, Дүниежүзілік 
банк жəне басқа да ұйымдар арқылы жа-
салған қаржылық көмек көлемі 1,3 млрд. 

доллардан асты. Сонымен қатар, Еуразия-
лық экономикалық одақ арқылы көрсетіл-
ген қаржылық көмек 592,3 млн. доллардан 
асады. Өтелмейтін екіжақты қаржылық 
көмектің 4 млрд. доллардан асқаны атап 
өтілді. 

x Астанада өткен Исламдық Қаржы Жаңа-
лықтары Форумы (ИҚЖ) аясында жүзеге 
асырылған отырыстарда Жеке Секторды 
Дамыту жөнiндегi Ислам Корпорациясы 
(ICD) жəне Тəжікстан жеке банкі SOHIB-
CORBANK ислам банктік өнімдерін Тə-
жікстанда бірлесіп енгізу үшін Өзара түсі-
ністік туралы меморандумға қол қойды. 
Тараптар толықтырушы, салыстырмалы 
артықшылықтар мен өзара тиімділік негі-
зінде стратегиялық жəне техникалық дең-
гейде ынтымақтастықты нығайтуға келісті.  

x Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі 2017 жылы қаңтарда Қазақ-
станда жан басына шаққандағы орташа 
номиналды табыс 72,999 теңгені (229.65 
доллар) құрады деп хабарлады. Бұл көр-
сеткіш 2016 жылдың қаңтарына қарағанда 
4,1%-ға жоғары. 2017 жылы ақпанда ор-
таша айлық атаулы жалақысы 137,331 тең-
гені құрады деп атап өтілді. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Түркіменстан Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Білім, ғылым жəне мəдениет ұйымына 
(ЮНЕСКО) Ақалтеке жылқысын Бүкілə-
лемдік мұра тізіміне енгізу жөнінде өтініш 
беру жоспарларын жариялады. Түркімен-
стан Президенті Гурбангулы Бердімұха-
медов Ақалтеке жылқыларының халықа-
ралық деңгейде тіркелу мүмкіндігіне орай 
каталог дайындау туралы тапсырма берді. 

x Əзірбайжан Үкіметі тарапынан Дүниежү-
зілік су кеңесінің қатысуымен ұйымдасты-
рылған Бірінші Баку халықаралық су апта-
лығы барысында қатысушылар таза жəне 
тұрақты су ресурстары, санитарлық қыз-
меттер, қоршаған ортаны қорғау жəне эко-
логиялық жағдайлар, сондай-ақ климаттың 
өзгеруі сияқты əр түрлі жаһандық су мəсе-
лелерінің практикалық шешімдерін зерт-
теді.  

x Қазақстан Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
қорғау министрлігі 2017 жылдың қаңтар 
айында тек 480 жұмыс рұқсаты берілген 
болса, 2017 жылдың ақпан айында шетел 
азаматтарына 2,000-нан астам жұмыс рұқ-
саты берілді деп хабарлады. Сондай-ақ, 
жергілікті атқарушы органдар тарапынан 
жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс кү-
шін тартуға арналған шығарған рұқсаттар-
дың саны 2017 жылы қаңтардағы 210-нан 
2017 жылы ақпанда 476-ға дейін өсті деп 
атап өтілді.  

x Қазақстан Атырау облысы Бас экология-
лық инспекторы Қанат Қалмұқан «Теңіз-
шевройл» мұнай өндіруші компаниясына 
атмосфераға 33,393 млн. текше метр газды 
кездейсоқтықта шығарғаны үшін 4,8 млрд. 
теңге (15,35 млн. доллар) көлемінде айып-
пұл салынды деп хабарлады. Арнайы рұқ-
сатсыз болған газ тұтану оқиғасы 2016 
жылы қаңтар-ақпан айларында тіркелді 
деп атап өтілді. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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