
                       
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ    
19 мая 2011 года  г. Астана 

 
Национальная компания «КазМунайГаз» сообщает, что на 

месторождении Урихтау получен первый фонтанный приток  
нефти с газом 

 
Национальная компания «КазМунайГаз» сообщает, что в разведочной 

скважине У-1 на месторождении Урихтау при испытании карбонатной толщи 
КТ-2 был получен первый фонтанный приток нефти с газом. 

  - Данное открытие достигнуто за счет применения инновационных 
методик сейсморазведочных работ и бурения скважин, - отметил 
председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Кайргельды Кабылдин. 
Открытые нами перспективные объекты по КТ-2 не являются предметом 
переговоров с какой-либо иностранной компанией, геологоразведочные 
работы будут проводиться только  АО НК «КазМунайГаз»,  - добавил К. 
Кабылдин.  

Нефтегазовое месторождение Урихтау расположено на территории 
Актюбинской области Республики Казахстан в 215 км.  к югу от города Актобе. 

В рамках контракта на недропользование №2882 от 05.12.2008 г., АО НК 
«КазМунайГаз»  проводит на месторождении Урихтау разведку и добычу 
углеводородов, в т.  ч. сейсморазведку 3D и бурение  разведочных скважин. 

По результатам проведенных сейсморазведочных работ и бурения 
первой разведочной скважины У-1 наблюдается расширение площади 
структуры Урихтау и подтверждается высокая перспективность карбонатных 
отложений КТ-2.  

По предварительной оценке специалистов АО НК «КазМунайГаз», 
перспективные геологические ресурсы углеводородов по КТ-2 
составляют более 200 млн. тонн.  

В 2011 году АО НК «КазМунайГаз» планирует бурение ещё 2-х 
разведочных скважин с проектными глубинами – 4 000 метров (У-2 и У-3).                 
 

 
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    
19 мамыр 2011 жыл   Астана қаласы 

 
 «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы Өріктау кен орнынан алғаш рет 
мұнай жəне газ ағыны алынғандығы туралы хабарлайды 

 
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы Өріктау кен орнындағы У-1 барлау 

ұңғымасының КТ-2  карбонат қабатынан алғаш рет мұнай жəне газ ағыны 
алынғандығы туралы хабарлайды. 

  - Мұндай жетістікке сейсмикалық барлау жұмыстарының инновациялық, 
ұңғымаларды бұрғылау жəне сандық бассейндік үлгілеу əдістерін қолданудың 
арқасында қол жеткізілді, деп атап көрсетті «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 
Басқармасының төрағасы Қайыргелді Қабылдин. КТ-2 бойынша біз ашқан 
болашағы зор нысандарға байланысты шетелдік компаниялармен келіссөздер 
жүргізілмейді,  барлау жұмыстарын тек  «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ атқарады, деп 
атап өтті Қ.Қабылдин. 

Өріктау мұнай-газ кен орны Қазақстан Республикасының Ақтөбе 
облысының аумағында, Ақтөбе қаласының оңтүстігінен 215 шақырым жерде 
орналасқан. 

05.12.2008 жылғы №2882 жер қойнауын пайдалану туралы 
келісімшарттың шеңберінде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Өріктау кен орнында 
көмірсутегілерін барлау жəне өндіру, сонымен бірге 3D  сейсмикалық барлау 
жəне ұңғымаларды бұрғылау жұмыстарын жүргізуде. 

Жүргізілген сейсмикалық барлау жұмыстарының жəне У-1 барлау 
ұңғымасын бұрғылаудың нəтижелері бойынша Өріктау құрылымы алаңының 
кеңейгендігі байқалады, сонымен қатар КТ-2 карбонатты түзілімдердің 
болашағының зор екендігі дəлелденіп отыр. 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ мамандарының алдын-ала бағалауына 
қарағанда,  КТ-2 көмірсутегілерінің перспективалы геологиялық қорлары 
200 млн. тоннадан астам болып отыр. 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ  2011   жылы тағы да  4 000 метрлік жобалық 
тереңдіктегі  2   (У-2 и У-3)   барлау ұңғымаларын   бұрғылауды жоспарлап 
отыр. 

 
 

«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы» АҚ – Қазақстанның мұнай-газ саласындағы 
мемлекеттің мүдделерін білдіретін көмірсутегілерін барлау, өндіру, өңдеу жəне 
тасымалдау, жөніндегі қазақстандық ұлттық оператор. «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ 
акцияларының 100%-і «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ-қа тиесілі. 
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