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КІРІСПЕ

INTRODUCTION

Қазақстан Республикасы Орталық Азияның
ең ірі мемлекеті болып табылады. Осы
әлемдегі теңізге шығатын жолы жоқ ең үлкен
елдің географиялық аумағы бүкіл Батыс
Еуропаның аумағынан асады.

The Republic of Kazakhstan is the largest
country in Central Asia and the biggest
landlocked country in the world. It occupies
the area exceeding the whole Western Europe.

Қазақстан батысында дүние жүзіндегі ең ірі
тұйық су айдыны Каспий теңізімен шектесуде.
Теңіз түбінде мұнай мен газдың сарқылмас
қоймалары жатыр. Бұл ел өзінің көмірсутегі
қорлары арқасында қуат көздеріне деген күн
өткен сайын артып келе жатқан қажеттілікті
қамтамасыз ететін негізгі донорлардың бірі
болуды жоспарлап отыр.
Қазақстан қолайлы инвестициялық климатты
қолдайды, сонымен бірге халықаралық
және ұлттық компаниялардың қатысуымен
бірлескен жобалар құруға ықпал етеді.
Осындай жобалардың бірі Солтүстік Каспий
бойынша Өнім бөлісу туралы келісім (СКӨБК)
шеңберінде қызмет жүргізуге бағытталған.
1997 жылы жасалған СКӨБК Каспий теңізінің
солтүстік бөлігіндегі ауданы 5 600 шаршы
километрден астам мердігерлік алаңда
мұнай-газ қорларын барлау және өндіру
жұмыстарын жүргізудің негізі болып
табылады. СКӨБК ең ірі және анағұрлым
күрделі индустриялық жобалардың бірі
болып табылады және ол 45 жыл бұрын
Аляскада ашылған Прудхо-бей кен орнынан
кейінгі ірі мұнай кен орны Қашағанның
игерілуін қамтиды.
Геологиялық қоры 35 млрд. баррельден
астам, оның ішінде өндірілетін мұнай қоры
9-13 млрд. баррель мұнайға бағаланып
отырған Қашаған кен орны Қазақстан
Республикасына салықтар және роялти
төлемдері түрінде миллиардтаған доллар
пайда әкеледі. Сонымен қатар СКӨБК
мердігерлік алаңында Қаламқас-теңіз,
Оңтүстік-батыс Қашаған, Ақтоты және
Қайраң кен орындары бар. «Норт Каспиан
Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК)
компаниясы осы жобаның операторы болып
табылады және ҚазМұнайГаз, Эни, Шелл,
ЭксонМобил, Тоталь, Қытай ұлттық мұнай
корпорациясы (CNPC) және ИНПЕКС атты жеті
халықаралық мұнай-газ компаниясы атынан
олардың көмірсутегілерді геологиялық
барлау, игеру және өндіру саласында
жинақтаған тәжірибелері мен білімдерін
қолдана отырып әрекет етеді.

The Caspian Sea, the world’s largest enclosed
water basin, defines the country’s western
frontier. Hidden deep below it are prolific
energy resources, which figure prominently
in Kazakhstan’s plans to become one of the
major suppliers of the world’s growing energy
needs.
Kazakhstan supports an open climate for
foreign investments and for joint projects
between international and local companies.
One such project covers all activities under
the Production Sharing Agreement in respect
of the North Caspian Sea (NCPSA). Signed in
1997, the NCPSA provides a framework for oil
and gas exploration and production in 5,600
square kilometre area in the northern part
of the Caspian Sea. It is one of the world’s
biggest and most complex industrial projects
and includes the giant Kashagan field, which
represents one of the largest fields discovered
since Alaska’s Prudhoe Bay some 45 years ago.
With more than 35 billion barrels of oil in
place, of which between 9 to 13 billion barrels
are recoverable, Kashagan is expected to
contribute billions of dollars in taxes and
royalties to the Republic of Kazakhstan. Other
discoveries within the NCPSA Contract Area
include Kalamkas-Sea, Kashagan South West,
Aktote and Kairan. North Caspian Operating
Company N.V. (NCOC) is the Operator of the
Project, acting on behalf of seven international
oil and gas companies, KazMunayGas, Eni,
Shell, ExxonMobil, Total, China National
Petroleum Corporation (CNPC) and INPEX,
pooling their expertise and experience
in exploring, developing, and producing
hydrocarbons.

ВВЕДЕНИЕ
Республика Казахстан является крупнейшим
государством Центральной Азии. Это самая
большая в мире страна, не имеющая выхода
к морю, с географической площадью,
превосходящей территорию всей Западной
Европы.
На западе Казахстан омывается Каспийским
морем – крупнейшим на планете замкнутым
водоемом, богатым залегающими на
значительной глубине энергетическими
ресурсами. Благодаря своим углеводородным
запасам страна планирует стать одним
из ключевых доноров, обеспечивающих
растущие потребности в источниках энергии.
Казахстан поддерживает благоприятный
инвестиционный климат и способствует
созданию совместных проектов с участием
международных и национальных компаний.
Один из таких проектов направлен на
осуществление деятельности в рамках
Соглашения о разделе продукции по
Северному Каспию (СРПСК). СРПСК было
подписано в 1997 году и является основой
для проведения работ по разведке и добыче
нефтегазовых ресурсов на подрядном участке
площадью более 5 600 км2 в северной части
Каспийского моря. Будучи одним из самых
крупных и наиболее сложных индустриальных
проектов, СРПСК включает в себя освоение
Кашагана, крупнейшего нефтяного
месторождения после открытого более 45 лет
назад месторождения Прудхо-бей на Аляске.
Имея геологические запасы нефти свыше
35 млрд. баррелей, из которых от 9 до 13
млрд. баррелей являются извлекаемыми,
месторождение Кашаган принесет Республике
Казахстан значительный доход в виде
налогов и роялти, исчисляемый миллиардами
долларов США. Подрядный участок СРПСК
также включает в себя месторождения
Каламкас-море, Юго-Западный Кашаган,
Актоты и Кайран. Компания «Норт Каспиан
Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК) является
оператором данного проекта и действует от
имени семи международных нефтегазовых
компаний: КазМунайГаз, Эни, Шелл,
ЭксонМобил, Тоталь, Китайская национальная
нефтяная корпорация (CNPC) и ИНПЕКС,
применяя наработанный ими опыт и знания
в геологоразведке, разработке и добыче
углеводородов.
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ЖОБАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

PROJECT CHALLENGES

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Қашаған кен орнын ауа температурасы
қыс мезгілінде -30°С-ден жаз күндері +40°Сге дейін ауытқитын қатаң климаттық
жағдайларда игеруге байланысты бірегей
технологиялық күрделіліктер жабдықтау
жүйесіндегі қиындықтармен ұштасып
жатыр.

Development of Kashagan field represents a
unique combination of technical complexity
and supply-chain coordination, in a harsh
offshore environment where temperatures
can drop below -30 degrees Celsius in winter
and rise to 40 degrees Celsius in summer.

Проект освоения месторождения Кашаган
представляет собой уникальное сочетание
технических сложностей и системы
поставок в суровых климатических
условиях, когда температура варьирует
в пределах от -30°С в зимний период до
+40°С в летний.

Кен орны Каспий теңізінің солтүстік
бөлігінде, Атырау қаласынан шамамен
80 км қашықтықта орналасқан.
Еділ өзенінен тұщы судың құйылуы
салдарынан тұздылығының төмен
болуына қоса су деңгейі тайыз (3-4
метр) және субарктикалық климат
болуына байланысты Каспий теңізінің
солтүстік бөлігі жылына бес ай бойы мұз
құрсауында болады. Мұздың ығуы және
мұз қозғалысынан теңіз түбінің жыртылуы
құрылыс, логистика және өндіріс
жұмыстарын біршама шектейді және
инновациялық техникалық шешімдердің
қабылдануын қажет етеді.
Қашағанның өнімді қойнауқаттары теңіз
түбінен төмен 4 200 метр тереңдікте өте
жоғары қысым ықпалында жатыр. Кен
орнындағы мұнай жеңіл, құрамында
күкіртсутегі (H2S) мен көмірқышқыл
газдың (СО2) мөлшері көп. Оның
игерілуі қатерлерді ойдағыдай басқару
мақсатында анағұрлым елеулі қауіпсіздік
шаралар жиынтығын және инвестициялық
қаражат жұмсауды қажет ететін ерекше
қиындықтар тудырады.
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The field is located offshore some 80
kilometres from Atyrau in the North Caspian
Sea. Because of its low salinity due to the
inflow of fresh water from the Volga River,
very shallow waters of only three to four
metres, and subarctic temperatures, this
part of the Caspian freezes for nearly five
months a year. Drifting ice and ice scouring
on the seabed put heavy restraints on
construction, production, and logistics,
calling for innovative technical solutions.
Kashagan reservoir is located some 4,200
metres below the seabed and is highly
pressured. The light crude oil from Kashagan
field has a high sour gas content (H2S)
and carbon dioxide (CO2). The particular
challenge of Kashagan is posed by the harsh
operating environment, which requires
many more precautions and a much larger
investment to manage the safety risks.

Месторождение расположено в северной
части Каспийского моря на расстоянии
около 80 км от г. Атырау. Низкий
уровень минерализации, вызванный
притоком пресной воды из Волги, в
сочетании с мелководьем (3-4 метра) и
субарктическим климатом, приводит
к тому, что Северный Каспий покрыт
льдом примерно пять месяцев в году.
Подвижки льда и образование борозд от
движения льда на дне моря представляют
собой серьезные ограничения для
ведения строительных работ, логистики
и производства, что требует применения
инновационных технических решений.
Продуктивные пласты месторождения
Кашаган залегают на глубине 4 200
метров ниже поверхности морского дна
и находятся под высоким давлением.
Месторождение содержит легкую нефть
с высоким содержанием сероводорода
(H2S) и углекислого газа (СО2). Его
разработка сопровождается особыми
сложностями, требующими проведения
более значительного комплекса мер
безопасности и инвестиционных затрат в
целях успешного управления рисками.

СКӨБК мердігерлік алаңы
NCSPSA contract area
Подрядный участок СРПСК

Қойнауқаттың өлшемді көрінісі
Perspective of the Kashagan reservoir
Проекция Кашаганского коллектора
k
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m

3

ЖОБАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Еділ мен Жайық өзендері құйылатын
Каспий теңізі мен оны қоршаған орта
өсімдіктер мен жануарлар әлемінің
байлығымен ерекшеленеді, олардың
сирек кездесетін түрлерінің 60%-ын тек
осы жерде ғана кездестіруге болады.
Каспий теңізі анағұрлым бағалы
кәсіпшілік балық түрі болып саналатын
бекіре тұқымдастармен қатар Каспий
итбалығының мекені болып табылады,
ал оның жағалауындағы сулы-батпақты
алқаптарда құстардың көптеген түрлері
мекендейді және олардың кейбір түрлері
Қазақстан Республикасының Қызыл
кітабына енгізілген. Каспий теңізі сонымен
бірге құстардың Сібір мен Азия арасында
көшетін жолының бір бөлігі болып
табылады. Каспий теңізінің солтүстік
бөлігіндегі сезімтал қоршаған ортаны
сақтау және жүргізілетін жұмыстардың
әсерін барынша азайту – осы алаңда
мұнай-газ кен орындарын игеру кезіндегі
басты міндеттер.
Жоба үшін маңызды жабдықтарды
жеткізу де елеулі қиындықтар тудырады.
Бұл су қоймасының тұйық болуына
және қыстыгүні мұз құрсауында қалып,
кемелердің жүруі үшін жылына шамамен
алты ай ғана ашық болатын Еділ-Дон
арнасы мен Еділ-Балтық су жолдары
сияқты кеме жолдарының шектеулі
болуына байланысты.
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PROJECT CHALLENGES
Located at the confluence of the Ural
and Volga rivers, the Caspian Sea and its
environment are characterized by rich and
diverse flora and fauna with 60% of the
species unique to the Caspian Sea. While
the sturgeon is often considered as the
most commercially valuable species, the
Caspian Sea is also home for seals and its
coastal wetlands attract a variety of birds
including those that are listed in the Red
Book of Kazakhstan. The Caspian Sea
is also a major migration route for birds
flying from Asia to Siberia. Preserving this
sensitive environment in the northern part
of the Caspian Sea and minimizing impacts
on the environment are key challenges in
developing oil and gas fields in this area.
Other challenges are logistics and delivery
of critical equipment for the Project due to
the landlocked water basin, limited access to
waterways, such as the Volga-Don and Baltic
Sea-Volga Canal, which are navigable only
for about six months of the year because of
thick ice.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Расположенное в месте слияния рек
Волги и Урала Каспийское море и
окружающая его среда характеризуются
богатой и разнообразной флорой и
фауной, 60% редких видов которой
можно встретить только здесь. Помимо
осетровых, считающихся наиболее ценным
промысловым видом, Каспий также
является средой обитания каспийских
тюленей, а водно-болотистые угодья
его побережья привлекают множество
видов птиц, включая занесенные в
Красную книгу Республики Казахстан.
Каспийское море также является частью
протяженного миграционного маршрута
птиц между Сибирью и Азией. Сохранение
чувствительной окружающей среды
северной части Каспийского моря и
максимальное снижение воздействия
от проводимых работ – это главные
задачи при разработке нефтегазовых
месторождений на этом участке.
Значительные трудности представляет
и поставка важного для проекта
оборудования. Это связано с замкнутостью
водоема, а также ограниченным доступом
к водным путям, таким как Волго-Донской
канал и Волго-Балтийские водные пути,
которые из-за мощного зимнего ледяного
покрова открыты для судоходства лишь
около шести месяцев в году.
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КЕН ОРНЫН ИГЕРУ
ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

КОНЦЕПЦИЯ ОСВОЕНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Жалпы тұжырымдама

General Concept

Общая концепция

Судың тайыздығына және қыстыгүні
климаттық жағдайлардың қатал
болуына байланысты теңіз түбіне
орнатылатын темірбетон құрылымдары
немесе қадаларға орнатылатын болат
платформалар секілді бұрғылау және
мұнай өндірудің дәстүрлі технологияларын
қолдану мүмкін болмады. Мұнай-газ
инфрақұрылымын мұз сеңінен қорғау үшін
инновациялық тәсілдеме пайдаланылды:
теңіздегі технологиялық нысандар
жасанды аралдарда салынды.

The scale of the Kashagan field and its
challenges related to shallow water and
harsh climate make impossible use of
conventional drilling and production
technologies such as concrete structures
or jack-up platforms. To protect the oil
and gas infrastructure from drifting ice,
an innovative concept is used, i.e. offshore
process facilities are built on artificial islands.

Масштаб и особенности месторождения
Кашаган, связанные с мелководьем и
суровыми климатическими условиями в
зимний период, делают невозможным
использование традиционных
технологий бурения и добычи, таких
как железобетонные конструкции или
самоподъемные платформы. С целью
защиты нефтегазовой инфраструктуры
от дрейфующих льдов используется
инновационный подход – морские
технологические объекты возведены на
искусственных островах.

Аралдардың екі негізгі түрі көзделген:
шағын автономды аралдар мен анағұрлым
ірі – тұрғынжайларды және өндірістік
нысандар мен бұрғылау жабдықтары бар
технологиялық өндірістік кешендерді
(ТӨК) қамтитын аралдар. Көмірсутегілер
бұрғылау аралдарынан құбыр желілерінің
бойымен ТӨК-ке айдалады, онда
технологиялық қондырғылар, газ айдау
қондырғылары және энергетикалық
жүйелер орналасқан. Мұнай өндірудің
бастапқы кезеңін қоспағанда, өңделмеген
күкіртті газдың шамамен 80%-ы
өндірілетін мұнай қорының көлемін
арттыру үшін қойнауқатқа кері айдалады.
Өңделмеген мұнай мен газдың қалған
бөлігі құбыр желілерімен құрлықтағы
«Болашақ» деп аталатын мұнай мен
газды кешенді дайындау қондырғысына
тасымалданады. Бұл жерде мұнай, газ,
сонымен қатар олардың құрамындағы
күкірт тауарлық өнім сапасына дейін
өңделеді. Тазартылған газдың бір бөлігі
теңіз және құрлық кешендерінде электр
қуатын өндіру үшін пайдаланылатын
болады.
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DEVELOPMENT CONCEPT

Two types of islands are envisaged: small,
unmanned drilling islands, and larger,
manned, hubs to house accommodation,
drilling and production facilities.
Hydrocarbons are transported from the
drilling islands to hubs by pipelines. The
hubs accommodate processing facilities,
gas injection units and power generation
systems. After the initial production, some
80% of the raw sour gas will be re-injected
into the reservoir to increase oil recovery.
The remaining untreated oil and gas
is transported via pipelines to onshore
Bolashak plant. Here oil, gas and sulphur are
treated to sale specifications. Some treated
gas will be used for power generation
onshore and offshore.

Предусмотрены два основных типа
островов: небольшие автономные буровые
острова и более крупные, включающие
жилые блоки и эксплуатационнотехнологические комплексы (ЭТК)
с производственными объектами и
буровым оборудованием. Углеводороды
перекачиваются по трубопроводам с
буровых островов на ЭТК, где находятся
технологические установки, установки
для закачки газа и энергетические
системы. За исключением периода
первоначального этапа добычи, около 80%
непереработанного сернистого газа будет
подвергнуто обратной закачке в пласт для
увеличения объема извлекаемых запасов
нефти.
Оставшаяся часть непереработанной нефти
и газа транспортируется трубопроводом
к наземной установке комплексной
подготовки нефти и газа «Болашак».
Здесь нефть, газ, а также содержащаяся
сера доводятся до качества товарной
продукции. Часть очищенного газа
будет использоваться для выработки
электроэнергии на морском и наземном
комплексах.
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КЕН ОРНЫН ИГЕРУ

DEVELOPMENT

КОНЦЕПЦИЯ ОСВОЕНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Кезең-кезеңімен игеру

Phased Development

Поэтапное освоение

Қашаған кен орнын игеру бірнеше
кезеңмен жүзеге асырылады. Қазіргі
уақытта «Тәжірибелік-өнеркәсіптік игеру
бағдарламасы» немесе ТӨИ деген атпен
белгілі І кезең жүзеге асырылып жатыр.
ТӨИ кезеңінен соң қолға алынатын кен
орнын игерудің кейінгі кезеңдері қазіргі
уақытта жоспарланып жатыр. Осы
кезеңдердің барлығы жиынтығында «Кен
орнын кең ауқымды игеруді» құрайды.

Kashagan will be developed in phases. The
first phase, known as the ‘Experimental
Program’ or EP, is currently being executed.
This will be followed by further phases
of development, which are currently at a
planning stage. All together these phases
are known as Full Field Development.

Освоение месторождения Кашаган будет
осуществляться в несколько этапов. В
настоящее время ведется реализация
Этапа I, известного как «Программа
опытно-промышленной разработки»
или ОПР. Последующие этапы освоения
месторождения после ОПР находятся
сейчас на стадии планирования. В
совокупности все эти этапы представляют
собой «Полномасштабное освоение
месторождения».

Бұрғылау кешендері мен ТӨК құрылысы
бірнеше кезеңдермен жүзеге асырылады
деп күтіліп отыр. Бұл ретте кен орнын
игеру шығыс бөлігінен басталады, кейін
орталық бөлігіне өтеді, содан соң батыс
бөлігіне көшеді.

It is anticipated that drilling islands and
hubs will be built at all phases, with field
development progressing from the eastern
and central parts of the field to the west.

Ожидается, что строительство буровых
комплексов и ЭТК будет осуществляться
на всех этапах. При этом, освоение
месторождения начнется с восточной
части, затем перейдет к центральной с
последующим перемещением к западной
части.

«Д» аралы
Остров «Д»
D Island
2007
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2011

2015

ЖОБА СТАТУСЫ

PROJECT STATUS

СТАТУС ПРОЕКТА

Өнім өндірудің бастапқы кезеңінде
қажет нысандардың құрылысын аяқтау
рәсімі 2013 жылғы маусымда Қазақстан
Республикасының Президенті Нұрсұлтан
Назарбаевтың қатысуымен өтті.

The start-up ceremony for the facilities
required at initial production was held in
June 2013 with participation of Nursultan
Nazarbayev, the President of the Republic of
Kazakhstan.

Церемония завершения строительства
сооружений, необходимых на начальном
этапе добычи, состоялась в июне 2013
года с участием Президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева.

Қашағанда мұнай өндірісі 2013 жылғы 11
қыркүйекте басталды, алайда кейін құбыр
желісінде ақаулар мен газдың шығуы
анықталғаннан кейін кен орнын пайдалану
тоқтатылды. Құбыр бүтіндігінің қысымды
ортада сульфидті шытынау салдарынан
бұзылғанын анықтаған тергеу нәтижелері
бойынша СКӨБК-ге қатысушы компаниялар
қалпына келтіру жұмыстарының жоспарын
келісіп алды. Қазіргі уақытта осы жоспар
бойынша өнім өндіру жұмысын 2016
жылдың екінші жартысында қауіпсіз және
сенімді түрде қалпына келтіруге дайындық
жұмыстары жүзеге асырылуда.

Kashagan oil production started on 11
September 2013, but then was suspended
following identification of gas leakage
and defects on the pipelines. The results
of investigations of the pipeline incidents
indicated that sulphide stress cracking
was the cause of the pipeline integrity
failure. The Project Shareholders approved
a rehabilitation plan, which guides the
ongoing preparatory works for a safe and
stable production restart in the second half
of 2016.

Добыча нефти на Кашагане началась
11 сентября 2013 года, однако позже
эксплуатация месторождения была
приостановлена после обнаружения
утечки газа и дефектов на трубопроводе.
По результатам расследования,
определившего сульфидное
растрескивание под напряжением
как причину нарушения целостности
трубопровода, компании-участники СРПСК
согласовали план восстановительных
работ, согласно которому в настоящее
время осуществляются работы по
подготовке к безопасному и надежному
возобновлению добычи во второй
половине 2016 года.

ТӨИ кезеңінде өнім өндіру үшін 40 ұңғыма:
«A» және «Д» аралдарында 20 ұңғыма,
сонымен қатар EPC аралдарында 20 ұңғыма
пайдалану жоспарланып отыр. Өндірісті
қайта қосқаннан кейін Қашаған кен
орнындағы мұнай өндіру көлемін қысқа
мерзім ішінде тәулігіне 180 мың баррельге
дейін, ал 2017 жылдың аяғына қарай
тәулігіне 370 мың баррельге дейін жеткізу
жоспарланып отыр.

EP production phase includes the operation
of 40 wells: 20 wells on A and D Islands,
and 20 wells on EPC islands. After restart the Kashagan oil production will be
progressively ramped up from 180,000 bbls
per day to 370,000 bbls per day by the end
of 2017.

Для добычи на этапе ОПР планируется
использовать 40 скважин: 20 скважин на
островах «A» и «Д», а также 20 скважин на
островах EPC. В течение короткого срока
после повторного запуска добычу нефти на
Кашагане планируется довести до 180 тысяч
баррелей в сутки, а к концу 2017 года до 370
тысяч баррелей в сутки.
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ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СІЛКІНІСТЕР
МЕН ИННОВАЦИЯЛАР

TECHNICAL BREAKTHROUGHS
AND INNOVATIONS

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОРЫВЫ
И ИННОВАЦИИ

Қашаған кен орнын игеру инновациялық
техникалық шешімдердің қабылдануын
қажет ететін бірқатар күрделі
міндеттермен байланысқан. Ондай
жаңалықтардың кейбіреуі әдейі
жобаның нақты міндеттерін орындауға
арналған озық технологиялардың
әзірленуін қамтиды. Олар бірқатар
технологиялық сілкіністерге және ең жаңа
технологиялардың қолданылуына ұйытқы
болған Қашаған кен орнында алғаш рет
пайдаланылды.

Kashagan development project has been
associated with various challenges that
called for innovative technical solutions.
Some innovative technologies have been
developed specially to meet the project
challenges and are used for the first time in
Kashagan project which has become a cradle
for a range of technical breakthroughs
and the application of state-of-the-art
technologies.

Разработка месторождения Кашаган
сопряжена с рядом сложных задач,
требующих применения инновационных
технологических решений. Некоторые
из таких новшеств включают разработку
передовых технологий специально для
решения конкретных задач проекта. Они
впервые использованы на месторождении
Кашаган, который стал колыбелью
целого ряда технологических прорывов и
применения новейших технологий.

Жасанды аралдар

The largest artificial islands, A and D Island ,
span several square kilometres and function
like “small offshore towns” integrating
production facilities and accommodating
thousands of workers during construction
phase and hundreds during the production
operations.

Анағұрлым ірі «А» және «Д» жасанды
аралдардың аумағы бірнеше шаршы
километр құрайды. Олар өндірістік
нысандар орналасқан «шағын теңіз
қалашықтары» іспеттес. Құрылыс
кезеңінде бұл жерде мыңдаған адамдар
еңбек еткен және өндіріс кезеңінде
жүздеген қызметкер жұмыс істейтін
болады.
«Д» аралы жобаның бірінші кезеңінің
теңіздегі технологиялық нысандарын
орналастыруға арналған.
Карьерлерде өндірілетін құм мен әктас
теңіз нысандарына ірі баржалармен
жеткізілді. Аралдар Қазақстанның
оңтүстік-батыс бөлігіндегі Маңғыстау
өңірінде өндірілетін табиғи әктастан
тұрғызылды. Әрбір арал периметрі
бойынша металдан жасалған
бекіністермен оқшауланған.
Орын алуы неғайбыл мұнай төгілген
жағдайда аралдың бетін түгелімен жапқан
геотекстиль материалдан жасалған
герметикалық мембрана теңіз бен теңіздің
түбін қорғайтын болады.
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Artificial islands

D Island is designed for accommodation of
offshore process facilities at the first phase
of the Project.
Sand and limestone produced from quarries
were shipped offshore by large barges. The
islands were built with natural limestone
from Mangistau in south western part of
Kazakhstan. Each island is protected with
metal structures by perimeter.
In unlikely event of an oil spill, the sea and
seabed will be protected by an impermeable
geotextile membrane installed on the entire
surface of the island.

Искусственные острова
Размеры наиболее габаритных
искусственных островов, островов «А» и
«Д», достигают нескольких квадратных
километров. Они представляют собой
«небольшие морские города», на которых
расположены производственные объекты.
На этапе строительства здесь работали
тысячи сотрудников и будут задействованы
несколько сотен на этапе производства.
Остров «Д» предназначен для размещения
морских технологических объектов
первого этапа проекта.
Песок и известняк, добываемые в карьерах,
доставлялись на морские объекты
габаритными баржами. Острова строились
из природного известняка, добываемого
в Мангыстау, на юго-западе Казахстана.
Каждый остров по периметру локализован
металлическими укреплениями.
В маловероятном случае разлива
нефти, море и морское дно будут
защищены герметичной мембраной из
геотекстильного материала, которым
покрыта вся поверхность острова.

1. Әктасты теңіз түбіне орналастыру
Rock placed on sea bed
Укладка каменной породы на морское дно

3. Қадаларды периметр бойынша қадалау
Piles driven around perimeter
Забивка свай по периметру

5. Инженерлік желілердің қондырылуы және оқшауландырылуы
Service lines installed and covered
Укладка и изоляция инженерных сетей

2. Үстіңгі қабатты тегістеу
Surface levelled
Сглаживание поверхности

4. Геотекстильді материалдан жасалған санылаусыз мембрана
Impermeable geotextile membrane
Герметичная мембрана из геотекстильного материала

6. Бетонды іргетас плиталары
Concrete foundation slabs
Плиты бетонного фундамента
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ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СІЛКІНІСТЕР
МЕН ИННОВАЦИЯЛАР

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОРЫВЫ
И ИННОВАЦИИ

Модульді баржалар

Modular Barges

Модульные баржи

Баржалар әлемнің түрлі елдерінде
әзірленіп, ақтық құрастыру үшін Каспий
теңізіне Еділ-Дон аралы арқылы жеткізілді.

Barges fabricated in various parts of the
world were transported to the Caspian Sea
through the Volga-Don Canal for further
onshore assembly.

Баржи изготавливались в разных странах
мира и доставлялись для окончательной
сборки на Каспийское море по ВолгоДонскому каналу.

Each module capable to accommodate
any equipment from gas injection units to
emergency generators, was then towed to
the artificial island where it was positioned
between four steel support piles approx.
80 metres high. Once in place, the barge
was hoisted by jacks, and then welded in
place onto the support piles. The whole
installation process took about 24 hours.

Каждый модуль, который способен
разместить любое оборудование
от установок для закачки газа до
аварийных генераторов, буксировался к
искусственному острову, где производился
их крепеж между четырьмя стальными
сваями высотой до 80 метров. После
установки баржа приподнималась на
заданный уровень при помощи мощных
подъемных устройств, где приваривалась
к опорным сваям. Весь процесс установки
занимал около 24 часов.

Газ айдау қондырғыларынан бастап
апаттық генераторларға дейінгі кез
келген жабдықты орналастыруға
қабілетті әр модуль жасанды аралға
буксирлеп тасымалданды және биіктігі
80 метрге дейін жететін төрт болат қада
арасында бекітіліп орнатылды. Баржа
орнатылғаннан кейін қуатты көтеру
құрылғыларының көмегімен белгіленген
деңгейге көтеріліп, тірек қадаларға
дәнекерленіп бекітілді. Бүкіл процесті
орындауға шамамен 24 сағат кетті.
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TECHNICAL BREAKTHROUGHS
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ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СІЛКІНІСТЕР
МЕН ИННОВАЦИЯЛАР

TECHNICAL BREAKTHROUGHS
AND INNOVATIONS

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОРЫВЫ
И ИННОВАЦИИ

Мұзжарғыш кемелер

Icebreakers

Суда ледокольного класса

Теңіз нысандарында апаттық жағдай орын
алған кезде қауіпсіз жерге эвакуациялауға
арналған апаттық-құтқарушы мұзжарғыш
кемелер орналасқан. Бұл кемелердің
аналогтары жоқ, олар Қашаған кен орны
үшін әдейі жасалған. Төтенше жағдай орын
алған кезде әр кеме кез келген ауа райы
жағдайында 340 адамды эвакуациялауға
қабілетті.

Offshore islands house a fleet of icebreaking emergency evacuation vessels
for an emergency evacuation of workers
to a safe haven. These vessels are unique
and were built specifically for Kashagan. In
case of emergency each vessel can safely
evacuate up to 340 people under any
weather conditions.

На морских объектах пришвартованы
аварийно-спасательные суда ледокольного
класса, предназначенные для аварийной
эвакуации персонала в безопасное место.
Данные суда не имеют аналогов и были
построены специально для Кашагана. В
экстренном случае каждое судно способно
эвакуировать до 340 человек при любых
климатических условиях.

Апаттық-құтқарушы мұзжарғыш кемелер
мұз жамылғысын жарып өтпейді, тек
тұмсық бөлігімен кеме алдындағы мұзды
жарып, жол ашады.
Қуатты қозғалтқыштар кемеге қалыңдығы
бір метрге дейін жететін мұзды жарып
өтуге мүмкіндік береді, ал оның
бортындағы адамдар үшін тыныс алуға
арналған автономды оттегі беретін жүйе
көзделген.

Due to the shallow water such vessels do not
cut through the ice. Instead the bow of the
vessel crushes the ice in front of it in order to
make its way through.
Its powerful engines allow the vessel to
move through up to one meter ice. It is
equipped with a self-contained air supply
system for people on board.

Из-за мелководных условий данные суда
не пробиваются сквозь толщи льда, а
прокладывают путь, дробя лед перед собой
носовой частью судна.
Мощные двигатели позволяют судну
преодолевать льды толщиной до одного
метра, а для людей, находящихся на борту,
предусмотрено автономное снабжение
кислородом.
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ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СІЛКІНІСТЕР
МЕН ИННОВАЦИЯЛАР

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОРЫВЫ
И ИННОВАЦИИ

Күкіртке қатысты жұмыстарды
ұйымдастыру

Sulphur Management

Управление серой

Құрамында күкірт мөлшері жоғары
газды өңдеу, сонымен қатар күкіртке
қатысты жұмыстарды қауіпсіз және тиімді
ұйымдастыру жоба үшін өте маңызды
мәселе. Күкірт мөлшері жоғары газды
тазарту «Болашақ» зауытында жүзеге
асырылады.

Processing sour gas and managing sulphur
safely and effectively is of crucial importance
to the Project. Sour gas will be desulphurised
at Bolashak plant.

Переработка высокосернистого газа,
а также безопасное и эффективное
управление серой являются задачами
первостепенной важности для проекта.
Очистка высокосернистого газа будет
осуществляться на заводе «Болашак».

Консорциум өндірілген күкірттің барлығын
нарықта сатуды жоспарлап отыр. Алайда
нарық жағдаяты мен вагондар паркінің
болуын ескере отырып, күкіртті уақытша
сақтау да ескеріліп отыр. Күкірт «Болашақ»
зауытында тек экспорттық тасымалдау
жүйесіне байланысты себептермен өткізу
нарығына жөнелту тоқтатылған уақытта
ғана уақытша сақталатын болады. Ол
үшін «Болашақ» мұнай мен газды кешенді
дайындау қондырғысының аумағында
күкірт жайғастырылатын алаң орналасқан,
онда 4 млн. тоннаға дейін күкіртті уақытша
сақтау көзделіп отыр.
Күкірт сақтау қолданыстағы нормалар
мен талаптарды сақтай отырып, күкірт
блоктарының шаңды дауыл нәтижесінде
бұзылуына жол бермеу мақсатында ағаш
панельдермен қалыптау әдісімен жүзеге
асырылады. Күкірттің қоршаған орта мен
адамдарға зиянды әсер ету ықтималдығын
барынша азайту үшін күкірт блоктың толық
өлшемді деңгейіне жеткізілгеннен кейін
блоктың үстіңгі беті полимерлі үлдірмен
қапталады, осылайша күкіртке судың
тиюіне жол берілмейді. Күкірт сақтау үшін
әзірленген күкірт блоктарын қаптау әдісі
теңдесі жоқ технология болып табылады.
Қашаған кен орнын игеру кезеңінде
күкірттің кәдеге жаратылуын ұйымдастыру
жоспарлары әлемдегі үздік практикаға
сәйкес келеді және Қазақстанның
мемлекеттік органдарымен мақұлданған.
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TECHNICAL BREAKTHROUGHS
AND INNOVATIONS

The Venture intends to sell all produced
sulphur. However, depending on market
conditions and rolling stock, it is envisaged
to store sulphur on a temporary basis.
Temporary storage of sulphur on Bolashak
plant will take place only if market sales of
sulphur is suspended due to the reasons
related to export transportation system.
For such case there is a sulphur storage area
at Bolashak Onshore Processing Facility to
provide for a closed temporary storage of up
to 4 million tons of sulphur.
Sulphur will be stored in compliance with
existing standards and requirements by
encapsulating sulphur block using wooden
panels, which will prevent the block
destruction caused by dust storms. In order
to minimize possible adverse environmental
and health effect of sulphur, once a block
reaches its full size parameters, the upper
part of the block will be covered with a
polymer film to ensure a complete coverage
of the block, and so to prevent the contact
of sulphur with water. The method for
sulphur block coverage, which was designed
for sulphur storage, is a unique technology.
Sulphur disposal management plans during
Kashagan field development are in line with
the best international practices and have
been approved by the RoK authorities.

Консорциум планирует отправлять всю
произведенную серу на сбыт. Однако,
с учетом рыночных условий и наличия
вагонного парка, предусматривается и
временное хранение серы. Временное
хранение серы на заводе Болашак будет
происходить только в случае приостановки
отправки серы на рынки сбыта, по
причинам связанным с экспортной
транспортной системой. Для этого на
территории Установки комплексной
подготовки нефти и газа «Болашак»
размещена площадка складирования серы,
в которой предусматривается временное
хранение серы в закрытом виде до 4 млн.
тонн.
Хранение серы будет осуществляться
при соблюдении действующих норм
и требований методом капсюляции
блока серы деревянными панелями с
целью предотвращения разрушения
блоков в результате пыльных бурь. Для
минимизации возможного негативного
влияния серы на окружающую среду и
людей после достижения полноразмерных
параметров блока, верхняя поверхность
блока покрывается полимерной пленкой
для обеспечения полного покрытия
блока, что предотвратит контакт серы
с водой. Метод покрытия блоков серы,
разработанный для хранения серы,
является уникальной технологией.
Планы по организации утилизации серы
в период разработки месторождения
Кашаган соответствуют лучшим
мировым практикам и были одобрены
государственными органами Казахстана.

Көкіртті сақтау тәсілі

Sulphur storage technique
H2S sensor

Технология хранения серы
Sand

Temperature
sensor

Sulphur pouring

Acid run-off
monitoring

Blocks fully covered
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ЖОБАНЫ БАСқАРУ

PROJECT MANAGEMENT

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Бұрынғы операциялық үлгіге сай Солтүстік
Каспий жобасының Операторы NCOC
B.V. компаниясы болды, ал сол кездегі 4
агенттік компания түрлі қызметтер үшін
жауап берген.

According to the previous Operating
Model NCOC B.V. was the Operator of
the North Caspian Project, while 4 Agents
were responsible for various activities. The
reorganization of Project management
structure started in 4Q 2014 with the
purpose to improve efficiency of operations.

Согласно предыдущей модели управления
Оператором Северо – Каспийского
проекта являлась компания NCOC B.V., а
существовавшие 4 агентских компании
отвечали за различные виды деятельности.

Жұмыс тиімділігін арттыру мақсатында
2014 жылдың ІV тоқсанында жобаны
басқару құрылымын қайта құру жұмысы
басталды. Солтүстік Каспий жобасын
жүзеге асыруға қатысушы компанияларды
қайта құру жүргізілген қайта құрылымдау
кезеңі 2015 жылғы маусымда ойдағыдай
аяқталды.
«Норт Каспиан Оперейтинг Компани
Н.В.» («НКОК Н.В.») компаниясына қосу
жолымен қайта құру нәтижесінде екі
компания, атап айтқанда «Норт Каспиан
Оперейтинг Компани Б.В.» («НКОК
Б.В.») мен «Эн Си Продакшн Оперейшнс
Компани Б.В.» («НКПОК») компаниялары
өз қызметтерін тоқтатты, ал «НКОК Н.В.»
компаниясы «НКОК Б.В.» мен «НКПОК»
компанияларының әмбебап құқықтық
мирасқоры болды. Басқа екі компания –
Эксон Мобил Қазақстан Инк. және Шелл
Девелопмент Қашаған статустарын
өзгертіп, Консорциумның Агент
компаниялары ретіндегі қызметтерін
тоқтатты.
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It was successfully completed in June 2015
with reorganization of the companies
engaged in the North Caspian Project. Such
reorganisation resulted in accession to NCOC
N.V. of two companies, viz., North Caspian
Operating Company B.V. (“NCOC B.V.”) and
NC Production Operations Company B.V.
(“NCPOC”), whereby NCOC N.V. became
the universal successor of NCOC B.V. and
NCPOC. Two other companies ExxonMobil
Kazakhstan Inc. and Shell Development
Kashagan B.V. have changed their status
and seized their existence as Agents of the
Venture.

В целях повышения эффективности
работы в 4-м квартале 2014 года началась
реорганизация структуры управления
проектом. Период реструктуризации,
в ходе которого была проведена
реорганизация компаний, занятых в
реализации Северо-Каспийского Проекта,
был успешно завершен в июне 2015 года.
В результате реорганизации путем
присоединения к компании «Норт Каспиан
Оперейтинг Компани Н.В.» («НКОК Н.В.»)
две компании, а именно: «Норт Каспиан
Оперейтинг Компани Б.В.» («НКОК Б.В.») и
«Эн Си Продакшн Оперейшнс Компани Б.В.»
(«НКПОК») прекратили своё существование,
и компания «НКОК Н.В.» стала
универсальным правопреемником НКОК
Б.В. и НКПОК. Две другие компании – Эксон
Мобил Казахстан Инк. и Шелл Девелопмент
Кашаган изменили свой статус, прекратив
свою деятельность в качестве компанийАгентов Консорциума.

ТҰРАҚТЫ ДАМУ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

СКӨБК шеңберінде жүзеге асырылып
жатқан қызмет Қазақстанның мұнай мен
газ өндіруден алатын негізгі пайдасымен
қатар өңірлік және ұлттық деңгейлердегі
экономиканың тұрақты дамуы үшін
көптеген мүмкіндіктер туғызуда. НКОК осы
мақсаттарға жету үшін ұлттық және өңірлік
органдармен, сонымен қатар жергілікті
қоғамдастықтармен тығыз қарым-қатынас
жасауда.

In addition to the main benefits to
Kazakhstan from oil and gas production,
the activities performed under the NCPSA
offer many opportunities for sustainable
development of the local and national
economy. To offer other long-term benefits
to the citizens of Kazakhstan and meet the
long-term expectations of stakeholders,
NCOC develops closer cooperation with
national and local authorities and with local
communities.

Помимо основных выгод, получаемых
Казахстаном от добычи нефти и газа,
деятельность, осуществляемая в
рамках СРПСК, предлагает множество
возможностей для устойчивого развития
экономики, как на региональном, так и
национальном уровнях. Для достижения
этих целей НКОК тесно сотрудничает
с национальными и региональными
органами, а также местными
сообществами.

NCOC takes its social, corporate, and
environmental responsibilities seriously. The
Company complies with all applicable laws
and regulations in its operations.

Компания с большой ответственностью
относится к возложенным на нее
социальным, корпоративным и
экологическим обязательствам, работая
в строгом соответствии с требованиями
действующего законодательства и
существующих нормативов.

Компания өзіне жүктелген әлеуметтік,
корпоративтік және экологиялық
міндеттемелерге үлкен жауапкершілікпен
қарап, қолданыстағы заңнама мен
нормативтердің талаптарына толық
сәйкестікте жұмыс істеп жатыр.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Денсаулық пен еңбек қорғау

Health and Safety

Охрана здоровья и труда

Тұрақты өндірістік қызмет ең алдымен
еңбек қауіпсіздігі мен денсаулық сақтау
саласындағы талаптардың сақталуын
қамтамасыз етуді меңзейді. НКОК осы
міндеттерді бірінші кезектегі міндеттер
деп санайды. Бизнес-шешімдердің
ешқайсысы да денсаулық, еңбек және
қоршаған ортаны қорғау (ДЕҚОҚ)
саласын барынша мұқият бағаламайынша
қабылданбайды. Қашаған жобасы
шеңберіндегі қауіпсіздік саласының жалпы
көрсеткіштері мұнай-газ өнеркәсібіндегі
ұқсас нәтижелерден әлдеқайда жақсы.

Sustainable operational activities mean first
of all compliance with health and safety
requirements. NCOC considers health and
safety as top priority. No business decision is
made without a rigorous health, safety, and
environmental (HSE) assessment. The overall
safety performance in Kashagan project is
much higher than similar results in the oil
and gas industry.

Устойчивая производственная деятельность
подразумевает, в первую очередь,
обеспечение техники безопасности труда
и охраны здоровья. НКОК возводит этот
комплекс задач в ранг первоочередных.
Ни одно бизнес-решение не принимается
без скрупулезной оценки охраны здоровья,
труда и окружающей среды (ОЗТОС). Общие
показатели в сфере безопасности в рамках
Кашаганского проекта значительно лучше
аналогичных результатов в нефтегазовой
индустрии.

ТҰРАҚТЫ ДАМУ
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Қоршаған ортаны қорғау

Protecting the Environment

Охрана окружающей среды

Солтүстік Каспий Консорциумы
экологиялық жауапкершілікке ең
жоғары деңгейде көңіл бөледі. Солтүстік
Каспийдің ерекше табиғаты жүргізілетін
операциялардың қоршаған ортаға әсерін
барынша төмендетуге мүмкіндік беретін
ерекше тәсілді қажет етеді.

The North Caspian Sea Venture places
the utmost importance on environmental
responsibility. The pristine nature of
the North Caspian Sea calls for a special
approach to minimise the impact of the
operations on the environment.

Северо-Каспийский Консорциум придает
первостепенное значение вопросам
экологической ответственности.
Первозданная природа Северного Каспия
требует особого подхода, позволяющего
максимально снизить воздействие
проводимых операций на окружающую среду.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Мұнайдың апаттық жағдайларда төгілуінің
алдын алу және төгілімдерді жою

Oil Spill Prevention and Response

Предупреждение и ликвидация
аварийных разливов нефти

Біз үшін ең бастысы – сапалы әрі сенімді
нысандарды жобалау мен салу, сонымен
қатар оларды тиімді пайдалану кезеңінде
адамдардың қауіпсіздігін және қоршаған
ортаның қорғалуын қамтамасыз ету.
Процедураларымыздың барлығы да
қазақстандық заңнама талаптары мен мұнай
кен орындарын пайдаланудың әлемдік
оңтайлы тәжірибесіне сәйкес келеді және
Солтүстік Каспийге тән бұрғылау және өнім
өндіру талаптарын ескереді.

Our first priority is safety of our people and
protection of the environment through the
robust design, construction and operation
of our facilities. All procedures are compliant
with Kazakhstan law and good international
oilfield practice and take into account
drilling and production conditions typical for
the North Caspian Sea.

Наш главный приоритет – безопасность
людей и охрана окружающей среды,
которые обеспечиваются на этапе
проектирования и строительства
качественных и надежных сооружений, а
также их эффективной эксплуатации. Все
процедуры соответствуют требованиям
казахстанского законодательства и
рациональной мировой практике
эксплуатации нефтяных месторождений
и учитывают условия бурения и добычи,
характерные для Северного Каспия.

Бұл ретте мұнай-газ кен орындарындағы
игеру және өнім өндіру жұмыстарына тән
қатерлерді біле отырып, Консорциумда
Атырау мен Баутинде орналасқан, қажет
құралдармен, жабдықтармен және
теңіз нысандарында жұмыс істеу үшін
оқудан өткен персоналмен қамтамасыз
етілген мұнай төгілімдерін жою жөніндегі
мамандандырылған топ жұмыс істейді.
Консорциум орын алуы ықтимал қатерлердің
алдын алу үшін қоршаған ортаға тиетін
әсерлерді бағалау жөніндегі есептерді
және іс-шаралар жоспарларын тұрақты
түрде жаңартып отырады, сонымен қатар
оның келеңсіз жағдайларға тиімді түрде
ден қоюға арналған тиісті жүйелері мен
процедуралары бар. НКОК газ жағудан бас
тарту және төгілімдерге қатысты нөлдік
көрсеткішті сақтау саясатын ұстанады.
Бұрғылау түйіртпектерінің бүкіл көлемі
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However, recognising the risks inherent to
the development and production of oil and
gas, the Venture retains a dedicated Oil
Spill Response organisation with facilities,
equipment and trained personnel located at
all offshore facilities and both in Atyrau and
Bautino.
To prevent potential risks, the Venture
regularly updates environmental impact
assessment reports and action plans and has
systems and procedures in place to respond
effectively to undesirable events. NCOC
follows non-flaring and zero discharge
policies. All drilling cuttings are transported
to a cuttings and oily water treatment
facility near Bautino logistics base. At this
facility the oil is recovered and re-used for
drilling mud. A similar process applies to
effluent water and other wastes, which
are also transported onshore for further
treatment and disposal.

При этом, осознавая риски, присущие
освоению и добыче на нефтегазовых
месторождениях, в Консорциуме
функционирует специализированная
группа по ликвидации разливов нефти
в Атырау и в Баутино, обеспеченная
необходимыми средствами, оборудованием
и обученным персоналом на морских
сооружениях.
Для предупреждения потенциальных
рисков Консорциум проводит регулярное
обновление отчетов по оценке
воздействия на окружающую среду и
планов мероприятий, а также имеет
соответствующие системы и процедуры
для эффективного реагирования
на нежелательные ситуации. НКОК
придерживается политики отказа
от сжигания газа и нулевых сбросов.

ТҰРАҚТЫ ДАМУ
Баутиндегі материалдық-техникалық
жабдықтау базасына жақын орналасқан
бұрғылау түйіртпектерін және мұнаймен
ластанған суды тазартудың құрлық
нысанына тасымалданады. Бұл жерде
бұрғылау езіндісінде қайта пайдалану
үшін мұнай айыру жүзеге асырылады.
Өңдеу немесе кәдеге жарату үшін құрлық
нысандарына жіберілетін сарқынды су мен
басқа да қалдықтар үшін де ұқсас процесс
қолданылады.
Консорциум қоршаған ортаға мониторинг
жүргізудің кешенді бағдарламаларын
жүзеге асыруда, олардың аясында теңіз
нысандарынан деректер жинақталып,
су мен түпкі шөгінділердің құрамына
химиялық талдау жүргізіледі, балықтардың
популяциясы, бентос пен планктонның
күйі зерделенеді. Сонымен бірге жыл
сайын құстар мен итбалықтардың
популяцияларына зерттеулер жүргізіледі.
Атырау облысында орнатылған ауа сапасын
бақылаудың қазіргі заманғы стансаларында
түрлі газдардың деңгейлері бағаланып,
метеорологиялық деректер жиналады.
Теңіз кешенінде қосымша ауа мен судың
сапасын бақылауға арналған тәжірибелік
жүйе орнатылған. Қоршаған ортаның
аялық зерттеулері сыртқы сарапшылар
мен институттарды тартып жүргізілуде.
Каспий жағалауындағы экологияның тиімді
басқарылуын қамтамасыз ету үшін сезімтал
аймақтардың картасы әзірленген.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The Venture is implementing comprehensive
environment monitoring programs to collect
offshore data and analyse the chemical
composition of sea water and bottom
sediments, to study fish, benthos and
plankton population. Moreover, it carries
out annual studies of birds and seals.
State-of-the-art air quality monitoring
stations in Atyrau oblast allow assessing
various gases level and collecting weather
data. In addition, an experimental air and
water quality monitoring system has been
installed offshore.
Baseline environmental surveys are
conducted with involvement of external
experts and institutions. An environmental
sensitivity map has been developed to
ensure efficient management of the Caspian
coastline.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Весь буровой шлам транспортируется
на наземное сооружение очистки
бурового шлама и нефтесодержащей
воды, расположенное недалеко от базы
материально-технического снабжения в
Баутино. Здесь осуществляется извлечение
нефти для повторного использования в
буровом растворе. Аналогичный процесс
применяется для сточных вод и других
отходов, которые также направляются на
наземные объекты для переработки или
утилизации.
Консорциум осуществляет комплексные
программы мониторинга окружающей
среды, в рамках которых проводится
сбор данных с морских объектов и
анализируется химический состав воды и
донных отложений, изучается состояние
популяций рыб, бентоса и планктона.
Также проводятся ежегодные исследования
популяций птиц и тюленей. Оценка уровня
различных газов и сбор метеорологических
данных осуществляется на современных
станциях мониторинга качества воздуха,
установленных в Атырауской области.
На морском комплексе дополнительно
установлена экспериментальная система
мониторинга качества воздуха и воды.
Фоновые исследования окружающей
среды проводятся с привлечением внешних
экспертов и институтов. Разработана
карта чувствительных зон для обеспечения
эффективного управления экологией
Каспийского побережья.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Жергілікті қамту

Local Content

Местное содержание

Жылдан жылға жобада жұмыс істейтін жергілікті
мамандар саны көбеюде. 2015 жылдың І
тоқсанына қараған шақта Қашаған кен орнын
игеру жобасына тартылған қызметкерлердің
88 пайызы Қазақстан азаматтары болды.
2013 жылы бұл көрсеткіш 77 пайыз деңгейінде
болған. 2010 жылы қарқынды жұмыстар
жүргізілген шақта жоба аясында 42 000-нан
астам адам (мердігер ұйымдардың
қызметкерлерін қосқанда) еңбек етті, бұл
Консорциумды Қазақстандағы ең ірі жұмыс
берушілер қатарына қосты.

A number of local specialists working in
the Project is increasing every year. As per
1Q 2015 88% of the personnel in Kashagan
Project are citizens of Kazakhstan. In 2013
this level was 77%. In peak activities in 2010
over 42,000 people were engaged in the
Project (including Contractors’ personnel)
which made the Venture one of major
employers in Kazakhstan.

Из года в год увеличивается число местных
специалистов, работающих на проекте. По
состоянию на 1-й квартал 2015 года 88%
сотрудников, занятых в проекте освоения
месторождения Кашаган, составляют граждане
Казахстана. В 2013 году этот показатель был на
уровне 77%. В периоды наибольшей нагрузки
в 2010 году в рамках проекта было занято
свыше 42 000 человек (включая персонал
подрядчиков), что сделало Консорциум одним
из самых крупных работодателей в Казахстане.

Консорциум жергілікті тауарлар мен
қызметтерді барынша пайдалануға және
қазақстандық персоналдың біліктілік
деңгейін арттыруға, сонымен қатар жергілікті
компаниялардың өндірістік қуаттарын
дамытуға бағытталған әлемдік деңгейдегі
жобаны жүзеге асыруда. Осындай тәсілдеме
бізге жергілікті жағдайларды өте жақсы білуге
және түсінуге мүмкіндік береді, жергілікті
халықпен қарым-қатынасымызды нығайтуға
және шығындарды азайтуға ықпал етеді.
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The Venture is committed to developing a
world-class project that maximises the use of
local goods and services, while developing
the skills of local people and the capacity of
local companies. Such strategy provides us
with better knowledge and understanding
of the local environment, helps to build
better relationships with the community,
and lower costs.

Консорциум осуществляет реализацию
проекта мирового класса, направленного на
максимальное использование местных товаров
и услуг, повышение уровня квалификации
казахстанского персонала и развитие
производственных мощностей местных
компаний. Такой подход обеспечивает нас
лучшим знанием и пониманием местных
условий, способствует укреплению связей с
населением и снижению затрат.

ТҰРАҚТЫ ДАМУ
Жергілікті қамтуды дамыту бағдарламасы
ұлттық компаниялардың әлеуетін еңбек
қауіпсіздігі, тауарлар мен қызметтерді бәсекелі
баға, сапа және қолжетімділік негізінде ұсыну
сияқты критерийлер бойынша алдын ала
бағалау тұрғысында анықтауға және оларға
қолдау көрсетуге бағытталған. 2006 жыл мен
2015 жыл аралығында жергілікті тауарлар,
жұмыстар және қызметтер үшін төлемдер 11
млрд. АҚШ долларынан асты.
Консорциум жұмысқа орналастыру
мәселелерімен қатар жергілікті персоналды
кәсіби оқыту және біліктілік деңгейін
арттыру бағдарламасын белсенділікпен
дамытуда. Ондай жобалардың басым
бөлігі Консорциумның Атыраудағы оқу
орталығында орындалуда. Атырау оқу
орталығының заманауи кешені 11 дәрісханадан,
механикалық, электртехникалық және БӨАжА
шеберханаларынан, кітапхана мен акт залынан
тұрады. Орталықтың химиялық зертханасында
ауа, топырақ, су сапасына зерттеулер жүргізіледі
және бұрғылау езіндісінің құрамы талданады.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
The Program for local content development
is aimed at identification and support of
national companies to meet the Venture’s
prequalification criteria for safety, and for
providing goods and services competitive in
price, quality, and availability. In the period
from 2006 to 2015, the payments for local
goods, works and services exceeded
USD 11B.
Apart from employment, the Venture is
committed to expanding the local talent pool.
A major part of training and development
programs is implemented at Atyrau Training
Centre having 11 classrooms, electrical,
instrumental, and mechanical workshops,
a library, and an auditorium. A chemical
laboratory in the Centre is aimed at air, soil
and water quality monitoring and analysing
drilling mud.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Программа развития местного содержания
направлена на выявление и поддержку
национальных компаний с тем, чтобы
обеспечить успешное прохождение
предквалификационного отбора,
предусматривающего такие критерии, как
техника безопасности, предоставление
товаров и услуг на основе конкурентных цен,
качества и доступности. В период с 2006 по
2015 гг. объем выплат за местные товары,
работы и услуги превысил 11 млрд. долларов
США.
Помимо вопросов трудоустройства
Консорциум активно развивает программы
профессионального обучения и развития
местного персонала. Реализация значительной
части подобных проектов осуществляется в
Атырауском учебном центре Консорциума,
имеющем 11 учебных аудиторий,
механические, электротехнические и
инструментальные мастерские, библиотеку
и актовый зал. В химической лаборатории
центра проводятся исследования качества
воздуха, грунта, воды и анализ бурового
раствора.
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Әлеуметтік және инфрақұрылым
жобалары

Social and Infrastructure Projects

Проекты инфраструктуры и социального
назначения

Әлеуметтік және инфрақұрылым
жобалары Консорциумның корпоративтік
және әлеуметтік міндеттемелері жүйесінің
маңызды бөлігі болып табылады.
Консорциум білім беру, денсаулық сақтау,
спорт пен мәдениет, электрмен, газбен
және сумен жабдықтау салаларындағы
қоғамдық мәні бар инфрақұрылым
нысандарының құрылысына қомақты
қаражат бөлуде.

Social and Infrastructure Projects are an
important part of the corporate and social
responsibility of the Venture providing
significant funds for construction of
important social infrastructure facilities
covering education, healthcare, sport and
culture as well as power, gas and water
supply.

Проекты инфраструктуры и социального
назначения являются важным звеном в
системе корпоративных и социальных
обязательств Консорциума, выделяющего
значительные средства на строительство
объектов общественно значимой
инфраструктуры в области образования,
здравоохранения, спорта и культуры,
электро-, газо- и водоснабжения.

Бұл қаражат Атырау және Маңғыстау
облыстары арасында тең бөлінеді. Екі
өңірде де бірқатар маңызды жобалар
ойдағыдай жүзеге асырылды, атап
айтқанда шалғай аудандарда газбен,
электрмен және сумен жабдықтау желілері
құрылды, жолдар төселді, мектептер,
балабақшалар және ауруханалар салынды.
Консорциум жүзеге асыру үшін жобалар
ұсынатын жергілікті билік органдарымен
тығыз байланыста жұмыс істей отырып,
жергілікті халықтың игілігіне ұзақ жылдар
бойы қызмет ететін жобаларға және
жергілікті қоғамдастықтардың тұрақты
дамуына баса назар аударады. 1998-2014
жылдар аралығында жалпы құны 500
млн. АҚШ долларынан асатын 159 жоба
орындалды.
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Funds are equally split between Atyrau and
Mangistau Oblasts. A range of important
projects, including gasification, power and
water supply to remote areas, construction
of roads, schools, kindergardens and
hospitals have been successfully completed
in both regions. In close collaboration with
the local authorities, who propose projects
for implementation, the Venture focuses
on long-term projects and sustainable
development of local communities. In the
period from 1998 to 2014, 159 projects were
completed for total value over USD 500M.

Данные средства распределяются поровну
между Атырауской и Мангистауской
областями. В обоих регионах успешно
осуществлен целый ряд важных проектов,
в т.ч. создание сетей газо-, электро- и
водоснабжения в отдаленных районах,
строительство дорог, школ, детских садов,
больниц. Работая в тесном сотрудничестве
с местными властями, которые предлагают
проекты к реализации, Консорциум
делает упор на долгосрочные проекты и
устойчивое развитие местных сообществ.
В период с 1998 по 2014 гг. реализовано 159
проектов общей стоимостью более 500
млн. долл. США.

Жергілікті қоғамдастықтарға қолдау
көрсету

Supporting Local Communities

Поддержка местных сообществ

Консорциумның демеушілік және
қайырымдылық бағдарламасы
жергілікті халықтың қажеттіліктері
мен сұраныстарын қамтамасыз етуге
бағытталған. Консорциум мектептер мен
балабақшаларға жабдықтар мен көлік
құралдарын сатып алуға, спорт, білім
беру және мәдениет салаларындағы
жобаларды жүзеге асыруға үнемі көмек
көрсетіп келеді. Қаржыландыру Қазақстан
Республикасының заңнамасы мен әлемдегі
озық тәжірибеге сәйкес ашық жүзеге
асырылады.

Through its donations and sponsorships
programme, the Venture responds to needs
and requests of the local communities.
The Venture provides a continuous
support in purchase of equipment and
vehicles for schools and kindergartens and
implementation of sport, education, and
culture projects. Funds are allocated in a
transparent manner, in accordance with the
laws of the Republic of Kazakhstan and best
international practice.

Реализация Программы спонсорства и
благотворительности направлена на
обеспечение нужд и запросов местного
населения. Консорциум постоянно
оказывает помощь в приобретении
оборудования и транспортных средств
для школ и детских садов, реализации
проектов в области спорта, образования
и культуры. Финансирование
осуществляется на условиях прозрачности
в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и лучшей мировой
практикой.

Демеушілік және қайырымдылық
(ДжәнеҚ) жобаларының жылдық бюджеті
1,5 млн. АҚШ долларын құрайды.
Жобалар халықтың қажеттіліктерін
бағалау негізінде және өңірлердің тұрақты
дамуын қамтамасыз ету мақсатында
іріктеледі, бұл ретте қаражат Атырау
және Маңғыстау облыстары арасында тең
бөлінеді.
Сонымен қатар Солтүстік Каспий
Консорциумы 2006 жылы 2 000-нан
астам бала үшін жазғы лагерьлерде
демалыс ұйымдастырды. Балаларға
жазғы лагерьлерге жолдамалар берумен
қатар оларды лагерьге алып бару,
ұшақ билеттерін сатып алу қызметтері
және басқа да тасымалдау қызметтері
көрсетіледі.

The annual budget for S&D projects makes
USD 1.5 M.
The projects are selected on the basis of
community needs assessment and for the
purpose of sustainable development of the
regions. The funds are equally split between
Atyrau and Mangystau Regions.
Also, since 2006 the North Caspian Venture
has organized summer holidays in camps for
over 2,000 children.
In addition to summer camps costs, the
Company provides with travelling assistance
and covers the costs of air tickets and other
transportation services.

Годовой бюджет на проекты СПБ
составляет 1,5 млн. долларов США.
Проекты отбираются с учетом оценки
потребностей населения и с целью
обеспечения устойчивого развития
регионов, при этом средства
распределяются поровну между
Атырауской и Мангистауской
областями.
Также с 2006 года Северо-Каспийский
Консорциум организовал отдых в летних
лагерях более чем для 2 000 детей.
Помимо путевок в летний лагерь, детям
предоставляются услуги сопровождения,
билеты на самолет и другие транспортные
услуги.
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ҚОРЫТЫНДЫ

CONCLUSION

Кен орнын пайдалану кезеңі ішінде
Қазақстан Солтүстік Каспий жобасының
игерілуінен қомақты экономикалық пайда
табатын болады. Оның үстіне Қашаған
кен орны Қазақстанға техникалық,
экологиялық тұрғыдағы бірегей
міндеттерді жүзеге асыруға, сонымен
қатар әлеуметтік жетілу мен дамуға
мүмкіндік береді.

Over the life cycle of the field, Kazakhstan
will receive considerable economic
benefits from the North Caspian
Project development. Kashagan also
offers to Kazakhstan opportunities for
meeting unique objectives in technical,
environmental, and social improvement and
development.

«НКОК» компаниясы мен Консорциумға
қатысушы компаниялар Қазақстан
жұртшылығының бір бөлігі бола отырып,
ағымдағы қиындықтарды ойдағыдай
еңсеруге, сонымен қатар Қазақстан
Республикасы экономикасының тұрақты
дамуына, индустриялық әлеуетін
арттыруға және азаматтарының әлауқатын жақсартуға сүбелі үлес қосуға
мүдделі.
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As a good corporate citizen, NCOC and
Venture Partners are committed to
successfully overcome current challenges
and make significant contribution to
sustainable development of economy, ramp
up of industrial potential and improvement
of the people welfare in the Republic of
Kazakhstan.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За весь период эксплуатации
месторождения Казахстан получит
значительную экономическую выгоду от
разработки Северо-Каспийского проекта.
Помимо этого, Кашаган предоставляет
Казахстану возможность реализации
уникальных задач в плане технического,
экологического, а также социального
совершенствования и развития.
Будучи частью казахстанской
общественности, компания «НКОК»
и участники Консорциума нацелены
на успешное преодоление текущих
сложностей, а также внесение
значительного вклада в устойчивое
развитие экономики, наращивание
индустриального потенциала Республики
Казахстан и повышение благосостояния ее
граждан.

